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10 BİRİNCİKANUN 1936 PERŞEMBE 
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Son .haberlerimiz 
üçüncü sayfadadır 

ON YEDiNCi YIL. NO: 5523 ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

MURAHHAS HEYETİMİZ DÜN GITTI B. Metaksas 

Sancak davamızı, 
yinde müzakere 

Bas bakanımız 

Milletler Cemiyeti konse· 
edecek delegasyonumuzu 
ismet İnönü uğurladı 

Teşekkür telgrafında 

Memleketimiz 
hakkındaki temen

nilerini bildirdi 
Ankara, 9 (A.A.) -.... 

Başbetke 

l>ELEGELERİMİZ GiDERKEN .. 

Falih Rıfkı ATAY 

Cenevre'de Milletler Cemiyeti 
konseyinde Sancak meselesini ko
nuşmak üzere, doktor Tevfik Rüştü 
Aras'm reisliği altındaki delegasyo
numuz dün akşam Ankara' dan ha
reket etti. Mesele konseyin 1 O birin
cikanun ruznamesine konulmuştur. 

Bütün Türkiye kamoyunun San
cak davası üzerine nasd titremekte 
o?duğunu izah etmeğe lüzum yok
tur. En başta, Sancak'tan alageldiği
tniz kötü haberlere bir nihayet veril
mek, Sancak türk1erinin emniyet, sü
kun ve hürriyetleri temin olunmak 
noktası üzerinde ısrar etmek isteriz. 
Ötey gece Paris'ten gelen te]graf
lar arasında fransız Başvekili Leon 
Bluın'un, Tiirlliye ile Fransa ara
sındaki münasebetlerin hiç bir va
hit bugünkü kadar dostlukla mü
temayiz olmadrğr ve Sancak me
selesini arızi bir m Üş k Ü l 
addettiği hakkındaki sözleri her
kes tarafından memnuniyetle telak
~ edilmiştir. Biz ahidlerden, vaziye
t11ı hakikatlerinden ve bir bölge halk 
~kseriyetinin hakkından gayri bir şey 
ıstemiyoruz. iki cümhuriyet arasın
daki dostluğa verdiğimiz kıymet, şe
fimiz ve hükümetimiz tarafından 
gerektiği g'bi anlatılmıştır. Ankara 
İtilafmdan beri geçen on beş senelik 
komşuluk, Türkiye'nin fransız itibar 
'Ve menfaatlerine ne kadar sıkı bir 
riayet hissi beslemekte olduğunu is
bat eder. Cümhuriyet Türkiyesine 
karşı F ransa~nm aylan bir meyilde 
olması için hiç bir sebeb yoktur. 
Fransa, Sancak meselesine Şef' in, 
hükümetin ve bütün milletin ver
ınekte olduğu ehemiyeti ve Atatürk
ün nutkundaki meşhur fıkradan beri 
geçen hadiseleri pek iyi biliyor. Ba
zı hakikatsever muharrirler Sancak 
davasının nezaketini pek güzel tah
lil ebnişlerdir. Jean - Pierre Gerard 
dünkü nüshamıZda cıkan yazısında 
diyordu, ki: "/ske"'nderun mesele
sinde Atatiirk'ün hükümeti dost, 
11azik oe dürüst davranmıştır. Me
sele ortaya atılmı§trr. Her şey bi
zi, bu meseleye tatmin edici bir 
hal. şekli bulmağa sevkeder. Her 
fey: yani asrrlrk ananelerimiz, 
minnet vazifemiz ve mahalli men
i aatl erimiz!'' 

Ayru yazının, işgaldenberi, San
cak türklerinin F ransa'ya karşı ta
~ib etmekte olduğu dürüstlüğii kay
deden parçası dikkat E'<lilmcğe değer. 
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Sancak davamızı, milletler cemiyeti 
konseyinde müzakere edecek olan mu
rahhas heyetini Dış baknımız Dr. Tev
fik Rüştü Aras, Cumur reisliği umumi 
katibi B. Hasan Rıza Soyak, dış işler ba
kanlığı umuınl katibi B. Numan Mene. 
mencioğlu ile heyete dahil olanlar dün 
akşam 19.10 ekspresiyle ve İstanbul yo
luyla Cenevreye hareket etmişlerdir. 

Murahhas heyetimizi istasyonda baş-

bakanımız, vekiller, mebuslar, kordiplo
matik ile seçkin bir kalabalık uğurlanu~tır. 

Antakya meselesi Milletler 
Cemiyeti ruznamesinde 

Cenevre, 9 (A.A.) - Türk hüküm~ 

ti Antakya meselesinin yarınki içtima 

ruznamesine ithal edilmesini Milletler 

Cemiyetinden telgrafla istemiştir. 

Yunan başbakanı general Metaksas, 
Ankara elçisini, aşağıdaki telgrafı Tür· 
kiye hükümetine tevdi etmeye memur 
etmiştir.: 

" Türk elçisinin Türkiye hükümeti 
namına bana izhar etmek lütfunda bu
lunduğu hissiyat beni derin surette mü
tehassis etmiştir. 

Türk filosunun ziyarteinin yunan 
milletine bütün türk milletine olan bağ
lılığını izhara bir vesile teşkil etmiş 

olmasından son derece memnunum. Ba
na yolladığı selamlardan dolayı türk 
bahriyesine bütün kalbimle teşekkür 

eder ve yunan millet ve bahriyesi namı
na dost ve müttefik türk milletinin sa
adet ve refahı için en samimi temenni-
!erimi bildiririm.,, n 

* Atina, 9 (A.A.) - Falerde toplanan 
tilrk ve yunan gazetecilerinin kendisi· 
ne çektikleri telgrafa cevab olarak baş
bakan B Metaksas,. muharrirler birliği 
başkanı B. Ksarifis'e aşağıdaki telgra
fı çekmiştir: 

Cenevreye gitmek üzere dün akşamki ekspresle Ankaradan hareket eden Dış 
Bakanımız Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın Montrö konferansına 

"Bana müştereken gönderdikleri sa
mimi selamdan dolayı türk ve yunan 
gazetecilerine içten teşekkür ederir.a. 
Kendilerini ve umumiyet itibariyle iki 

iştira.fc için Ankaradan ayuli§rnda alınmış bir resmi (Sonu 5.inci sayfada) 

KAMUTAY 
Tuz 1{.anunu . . . ·ı . . 

prOJeSının l {JDCI 

görüşülmesini yapb 
Kamutay, dün Refet Camtezin re· 

isliğinde toplanmıştır. 

Bazı mebuslarımıza izin verilmesi 
hakkında Başkanl:k Divanı tezkeresi 
okunarak kabul edildikten sonra tuz 
kanunu projesinin ikinci görüşülmesi
ne başlandı. 

Projenin dördüncü maddesi göril
şülürken söz alan B. Mehmed Somer 
(Kütahya), tuzun üç kuruşa satılması 
zarur1 bulunduğunu, bundan istisnalar 
yaprlamıyacağmı, bahis mevzuu mas
r~fın bin kiloda nihayet yüz kuruş ol
duğunu söyledi ve maddenin tadili için 
şu takriri verdi: 

"D&rdüncü maddede tuzun kanuni 
fiatı üç kuruş.tur denildiği halde mad
denin aşağı fıkralarında vasıtanın ya
naşacağı yere kadar bir fiat farkından 

bah-;;ediliyor. İzah ettiğim sebeblerden 

dolayı memlaha perakende satışlan 

kanununa uygun olarak halka üç kuruşa 

satılması lazım gleir. Binaenaleyh dör
düncü maddenin bilumum tuzlalarda 

tazun fiatı üç kuruştur şeklinde tadi
lini heyeti muhtercmenin tasvibine ar
zederim.,. 

Reye konan takrir nazarı dikkate a
lındı ve encümene verildi. 

14 üncü madde görUşüliirken veresi
ye tuz satışının doğru olmadığım, tüc

(Sonu S. inci sayfada) 

Umumi müfettişler 

toplanbı 
Ankara, 9 (A.A.) -

Umumi mülettişler konleranSında 
bugün ikinci umumi müfettiş general 

Kizım Diriğin raporu okunmuş ve güm
rük muhafaza kumandam general Seyfi
nin kaçakçılık hakkında verdiği izahat 
dinlenmiştir. 

Adanayı kaplayan sular 

Seyhan 

Adanadaki mu
habir arkadaşımız 

bize, Seybanın ta• 
şarak. şehir ve civa
crm nasıl kaplamış 
olduğunu gösteren 
bir talum resimler 
g~nderdi. Bu re
simlerden çoğu, sel
ler akıp sular azal· 
dıktan sonra alın
mıştır. Fakat bun-

lara göz gezdirilin
ce görülür ki tuğ
yan 0 mıntaka için 
bir felaket olmuş

tur. Felakete aid 
diğer resimleri, 
muhabirimi
z i n mektubunu 
dercettiğimiz al• 
tıncı sayfada bu
lacaksınız. 

nasıl neler yaptı? 

HATAY HABERLERİ 

Tazyilon bir başlca türlüsü: lıudud dışına 
atmalc • haberalma bürosu, yobazlarla 
elele vererek şapka il~ ~ücadele ediyor 

Halep ve Liızkiyeden lılanbulo. gelen bir takım haberler 
Sancakta tatbik edilen bir takım yeni tazyik usullerini anlat
maktadır. latanbuldaki arkadcqumz. bunlan telefonla bildiri
yor. 

. Halep, 9 (Hususi) - Birer bahane j. 
le türklerin Sancak'tan çıkarılması işi 

bir direktif halinde tatbik edilmektedir. 

Bazan tedhişlerle, hazan tevkiflerle, ha. 
zan zorla hudud dışına bir talam kim
seleri sürmekle bu vazifenin ifasına çalı
~tadır. Bu arada İskenderun gaz 

girketi veznedarı türk tebaasından Mem
duh Selim Payas'a kadar mahfuzen ge
tirilmiş ve buradan hudud harici edil
miştir. 

Lazikiye, 9 (Husuı;i) - İskenderun 

transız istihbarat bürosu şapka giyen 
(Sonu S. inci sayfada) 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Yugoslav 
Radilial Birli«i fi"'! 

Belediye seçiminde 

Büyük bir ekseriyet kazandı 

Belgrad, 9 (A.A.) - Avala ajansı, 
9 banovinden müteşekkil olan bütün 
memlekete aid belediye seliiminin kati 
neticesini neşretmiştir: 

Partisinı'n büyük bir seçim muvaffrıkiyeti 
kazandrğı Yugoslavya Ba§bakam 

Doktor Stoyadinoviç 

Belediye adedi: 3762 
Seçici adedi: 3915526 
Rey veren ı;eçicilerin oı.dedi: 2,239,756 

İştirak nisbeti: yüzde 66. 

Partlier: 
Yugoslav radikal birliği: 1374262 rey 

Nisbeti: yüzde 61, 
Belediye adedi: 2626 

Nisbeti: yüzde 69,8. 

Kovalize muhalefet: 248137 rey, 
318 belediye 
Nisbeti: 8,S 

Eski hırvat partisi: 348.092 rey, 

Nisbeti: yüzde 15,5 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Fıkra: -
İs devleti 

.# 

Senelerce masa başında kalem oyu
nu ile vakit geçiren bir adanır, bir gün, 
sokağa atınız ve kendisine, geçinebil
mek için, serbest hayat kavgasında mu· 
vaflak olmaktan başka çaresi olmadı
ğını söyleyiniz. 

Bu adam, birdenbire, kainatı başka 

türlü görür. Sokağın, binanın, sürünüp 
geçen yolcunun, her şeyin manas.ı ar
tık başkadır. Nereye dokunsa, yüzüne 
şüphe ile bakıldığrnr, neye teşebbüs 

etse, onun kli:zanç imkanlarım çoktan 
başkalarmrn zaµtetmiş old~klarını gö
rür. Daha dün, maroken koİtuğuna gö
mülüp, penceret.ind~n baktığı v_akit, 
hiç ehe!!Jiyet vermediği serbest hayat 
adamlar.r, y3vaş yavaş, ona birer ilah 
tesiri vermeğe ba~lamrştır. 

Fakat yaşamak lazımdır. Bu adam, 
düşe kalka, kendini iyi telkinlerle te
davi ederek, bir gün, herhangi bir mu
vaffakıyet elde eder. Sır bulunmu§tur. 

Aym adamı birkaç sene sonra. gene bir 
masa başında, fakat kulağı telefon hat• 
/arı ile dünyaya bağlı, iş yaratmaktan 
başını kaşımağa vakit bulmadığını gö• 
cürsünüz. 

Bürokrasi devleti olmaktan büyük 
gerçeleştirmeler devletine doğru bizde 
böyle buhranlarla intikal ettik. Gözil.. 
nüzü kapayınız: 1922 de imkansız zan. 
nettiğı'niz şeylerin, bugün niçin bemell 
yaptlmadrğma hayret ettiğiniz şeyler 

arasında bir mukayese yapınız. 

Düşününüz: aylıktan başka bir şey 
istemediğimiz devletten neler istiyo
ruz ve hazne mahkllmu addettiğimi% 

v~tandaşlann kabiliyet ve mesuliyet 
bududlarmı ne kadar genişletiyoruz. 

Esrar kalmamıştır. - Fatay 



SAYFA 2 

Nüfus ve ral{am müııali.aşası 
İstatistik Umum Müdürlüğünün 

"Ulus" ta çıkan muvazzah tavzihi mü
nakaşanın devamına sebeb oldu. Benim 
kanaatim şudur: 

1 - 1927 tahririnin mufassal neti
celerine göre ( ı) Tür ki yede umumi 
nüfusun yüzde; 

48,06 81 o - 19 
36,46 Sı 20 - 45 
10,15 i 46 - 60 
3,52 si 60 - 70 

1,03 Ü 70 + 

99,22 

Yaş arasındadır. 17.646 kişinin vaş • 
ları tesbit dilememiştir. 

Bu nisb-:t 1933 de Almanyada. (2); 
O - ı 5 yaş arasında 24 

ıs - 30 .. 2s, 
30 - 45 .. 23, 
4S - 6S 
6S + 

,, 
.. 

21, 
7, 

100.0 

Aynr ya~!ar arasında, 1920 de Belçi
kada: 25, 27, 22, 19, 7,. 1930 da Dani
markada; 28, 26, 21, 18, 7, • 1931 de tn
gilterede; 24, 26, 21, 22, 7,. 1926 da 
Fransada: 23. 25, 20, 23, 9,. 1931 de ftal
yada: 30. 27, 19, 17, 7, • 1930 da Nor
veçte: 29, 27, 20, 16, 8, • 1930 da fs
viçrede: 2S. 27, 21, 20, 7, • 1931 de Hin
distan da: 40, 27. 19, 12, 2, • ilh .. ilh .. dır. 

7. - Eğer bir memlekette doğum va· 
"atisi çok. vasati ömür - iktısadi, iç
timai. s1hi ilh .. sebeblerle - kısa ise o 
memleket nüfusunun yaş terekkübel
rindt- genç yaslar lehine bir fazlalık, 

ileri vaşhlar aleyhine bir noksanlık 

olur: · 

Doğum nisbeti binde 14.8 ölüm nis -
beti binde 11 ,8 olan İngiltere ve Gal 
memleketleri ile doğum nisbeti binde 
34,2 öliim nishcti binde 21,2 olan inP,iliz 
Hindist ınında yaş terekkübleri şöyle
dir (3): 

Yacılar f ngiltere ve Gal Hindistan 

o - 15 24 40 
15 - 10 26 27 
30 - 4S 21 19 
45 - 65 22 ı2 

55 + 7 2 

Bu terekkübte ilk yaşlar kesafetinin 
ileri yaşlara nazaran daha fazla oluşu, 
Hindist&n'da nüfus vaziyetinin 1ngil -
teredekinden daha parlak olduğu ma
nasına gelmez. Aksi iddia ve isbat edi
lebilir. İstatistik Umum Müdürü sayın 
CeU'ıl Aybar, yabancı membalardan alı
nıp neşredilen neticeler karşısında o -
nun için yerinde bir hassasiyet goster • 
miştir. 

3 - Bir nüfus bünyesinin ileri yaş
larında. gl'!nç ya~lara nazaran azlık ol
ması, harb, ihtilal ilh gibi geçici sebeb
lere atfedilemez. Sebebler, o nüfus 
bünyesinin tabi olduğu, iktısadi, içti -
mai, siyasi hatta dini şartlarla alakadar 
olarak daha derindir. 

Umumi harbtan önce ve sonra, har -
ba iştirak eden ve etıniyen memleket -
ierde yapılan sayımlardan alman şu ne
tice le re oakmız 1 

ALMANYA 
Yaşlar 1911 1933 
o - 15 34 24 
ıs - 3o 26 25 
30 - 4S 20 23 
45 - 65 ıs 21 
6S + s 7 

BELÇİKA 
1910 1920 

o - ıs 31 2S 
ıs - 30 26 27 
30 - 45 20 22 
45 - 65 17 19 
65 + 6 7 

DANİMARF".A 
1911 1930 

o - ıs 34 28 
ıs - 30 25 26 
30 - 45 18 2ı 

4S - 65 16 18 
6S + 7 6 

(J) Bu necıceler istatistik Umum 
Müdürlüğü tarafrndan neşredilen yıl • 
lıklardnn alrnmışcır. 

(2) Bu ve dŞağıdaki rakamlar 19JS 
alman istatistik yıl/ığrndan alınmı~tır. 

(J) Hindistanda asırlardanberi de
vam eden bir nüfus sefaletinin mevcud 
olduğunu buna mukabil lngiltcrc nü • 
!usunun ( doğumlarrn azalması müstes
na) nisbetcn en yüksek bir re/rıh için
de yaşadığım nüfus işlerlyle uğraşmı -
yanlar d'l bilirler. Onun için mukaye • 
sem/ bu iki memleket arasrntla yaptım. 

tNGİLTERE 

1911 .1931 
o - 15 31 24 

ıs - 30 27 26 
30 - 45 2ı 21 
45 - 65 ı6 22 

65 + s 7 

FRANSA 
1911 1926 

o - 15 26 23 
15 - lO 24 25 
30 - 4S 21 20 
45 - 6S 21 23 
65 + 8 9 

lTALYA 
1911 1931 

o - ıs 34 30 
15 - 30 25 27 
30 - 45 17 19 
45 - 35 18 17 
65 + 6 .7 

lSV!ÇRE 
1910 1930 

o - 15 31 25 
15 - lO 26 27 
30 - 45 21 n 
45 - 65 16 21 
65 + 6 7 

HİNDİSTAN 
ı911 1931 

o - ıs 39 40 

ıs - 30 26 27 

30 - 4.S 21 19 

45 - 65 12 12 

6S + 2 2 

Bu rakamlardan: harbların nüfus 
bünyelerinin yalnız ileri yaşlılar gru • 
punu tahrib ettiği, sulhun da • değişen 
ekonomik, sosyal ilh .. şartlara rağmen -
ııksi neticeler vertliği hükümleri nasıl 

çıkarılabilir? ... 
4 - İstatis ik Umum Müdürlüğü 

Türkiyede ilk sayımı y;ıpan, ve gene 
Türkiyde istatistik ve nüfus hakkında 
ilk kitaphaneyi tesis eden bir te§.ldlat
tır. Bizzat umum müdür vekili Celal 
Aybar telif ve tercüme eserleriyle (ki 
bu eserlerini Türkiyede ve Türkiye dı
şında nüfus ve istatistik işleriyle uğ -
raşanlarm hepsi bilir) bu kitaphanenin 
zenginleşmesine çok yardım etmiştir. 
Eğer Türkiyede nüfus işleri hakkında 
konuşmağa salahiyettar bir kaç ilim ve 
ihtısas adamımız varsa, şüphe yok ki 
Celal Aybar bunların başındadır. Eğer 
o bir tek kusurundan, tevazuundan, ken
dini kurtarsaydr, memlekette birçokla
rını kıskandıracak bir şöhreti olurdu. 

s - Nüfus işlerinde rakama istinad 
etrniyen ve rakamla teyid edilmiyen tah
minlP-r olamaz. Bu rakam böyle izah ~ 
dilebilir denebilir, rakama rağmen: ka
naatımca bu böyledir; böyle olmalı

dır, böyle olacaktul denemez Bir şey 
değil iddia müeyyidesiz kalır. 

Neşet HaliJ ATAY 

Sivas - Erzurum tahville
ri Erzurumda tamamen 

satıldı 
Erzincan, 9 (A.A.) - Erzincana 

gönderilen Sivas .. Erzurum istikraz 
tahvilleri tamamen satılmıştır. 

Meslek mektebleri ıçın 
İki miiteha sıs 

Maarif vekaleti meslek mektepleri 
için iki yabancı mütehassıs getirmeğe 
karar vermiştir. -----
Yeni pasaport kaı ıunu 

. . 
proJesı 

Pasaport harç kanun layihasının 

Meclis Dahiliye encümeninde görü~ül
mesine başlanmıştır. 

Çağrılar 
• Maliye encümeni bugün saat 14.30 

da toplanacaktır. 
• Kamutay belediye kanunu muvak

kat encümeni bugün saat 15 de topla
nacaktır. 

:················································ ·······1 
i tnk:ılah dersi i 
: i 
! BUGÜN : . . 
~ Halkevinde i . . 
ı • 
: Profesör M. Esad Bozkurt : 
ı : 
: tarafından : 
! saat 17.30 da verilecektir. $ : ........................................................ : 
• 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI : 

Dr. f'..eneral Ziya 
• N1ıriuin cenazesı 

Bugün kaldırılıyor 
İstanbul, 9 - Kocaeli mebusu Dr. 

General Ziya Nuri Birginin cenazesi 
bugün geldi ve Gülhane hflstahanesrn~ 
konuldu. Yarın (bugün) saat 11 de me· 
rasimle kaldırılacaktır. Ölüm haberi 
lstanbulda büyük bir teessür uyandır· 
mıştır. 

Adana da felakete 
uğrıyanlara yardım 
İstanbul, 9 - lst~nhul mekteplerin· 

fie Adana felaketine u~rayanlara yar
dım hareketleri başladı. Cumhuriyet 
gazetesi. bir yardım listesi açtı. 

Babası aleyhinde şaha
dette bulunan çocuk 
tstanbul, 9 - Bugün ağır cezada 

yedi yaşında Abraham adında bir çocuk 
babası Kirkorun aleyhinde büyük baba
c:mı ve kız kardeşini öldürdüğünden 

dolayı şehadette bulundu; maznun övey 
kızını yaralamıştı. ------
Yer değiş~ .. me val\:a
larının tescili iein 

~ 

'{er değiştirme vakalarının takib ve 
tescili hakkında dahiliye vekaleti vila
letlere bir tamim göndermektedir. Ta. 
mimi kısaca yazıy<ıruz: 

Nüfus kütüklerinde kayıdlı olanların 
yerleşmek suretiyl~; bir yerden diğer bir 
yere geçerk!n td.edece!.deri yer, nüfus 
idaresine müracaatla hüviyet cüzdanına 
işaret ettirmekle ve gittikleri yerde ale
lusul bir ilmühaber alarak oranın nüfu
suna vermekle mükelleftirler. Bu halin 
yapılmaması bir çok vatandaşların asıl 
memleketlerindeki kütüklerde ikamet 
mahillerinin ve medeni hallerinin meç
hul kalmasına sebeb olduğu gibi asıl ka
yıdlı bulundukları yerlerdelü kütüklerin 
kaybolması veya yanması takdirinde ye
ni yazım srasında tesbit edilmiyerek ka
yıd dışında kalmalannı, da mucib olmak
tadır. Bundan dolayı vatandaşlar zayiin
den veya yeniden nüfus cüzdanı almakta 
veya ölüm, doğum, evlenme ve bo~nma 
gibi vakalarırun tescilinde LOrluk ve ka
rışıklık olmaktadır. Daimi oturduğu ye. 
ri değiştirmiş ve ml\amelesini yaptırma
mış olanların yer değiştirme muamelele
ri şöyle yapılacaktır. Eski yerindf"':i ana 
kütüğü her hangi bir sebeble ka! ıd dışı 
kalmış bulunanlann ellerindeki JÜviyet 
cüzdanlarına tescil yapılacak, fal .at ken
dilerinden gereken para cezası a macak
tır. Buna göre muamele yapılma 51 ve her 
hangi bir iş dolayısiyle devlet Jaire ve 
müesseselerine bilhassa emniye·. idarele
rine giderek nakil muameleleriı l yaptrr
ma]annın kendi menfaatleri ikt .zasından 
bulunduğu uygun vasıtalarla 1atandaş

lara hatırlattınlacaktır. Hasılı halkın bu 
kanuni hükme riayet etmeleri ı1in, etmi
yenler hakkında nüfus dairele .. inin hare
kete geçmelerinin temini valiliklerden is
tenmektedir. 

IJIL KlJ.'}ESI: 

"Mezarlık arasında tahminen üç ay. 
ltk bir erkek cocuk cesedine tesadüf 
edilmiş ve k;ır;kola getirilerek polise 
verilmiştir. Polisce bu çocuk Gökalp 
Suna tesmiye edilmiş ve Düşkünler evi-

ne gönderilmiştir . 
Metrük bir çocuk cesedi bulunmuş; 

bunu anladık. Fakat bu çocuk cesedine 
polisce ad konulmasrnrn ve sonra da 
morg veya nıezarlrk yerine düşkünler 
evine gönderilmesinin hikmetini anlrya
madık. Fakat eminiz ki bu garib hale 
sebeb olan polis değil, muharririn sürç
mÜ§ olan kalemidir. 

* "1600 kilometre yolu 100 saatte al-
mak üzere yola çıkan fransız tayyare
cisinin efsanevi uçuşu bir ha1"Ikar1ır." 

Evvelil ''efsanevi" diye vasıflandı
rılan bir uçuş hakkrnda sonradan harr
ka tabirini kullanmak bu tavsifi kuvvet· 
Icndirmiyor ve bu itibarla da lüzumsuz 
kalıyor • 
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Ankara Stadyomu a~ılıyor 

Bauramda 
·~ 

büyük bir futbol 
turnuvası yapılacak 

B. N. TANDOCAN BA YRA.i\llN BiRiNCİ GUNU ANKARALILA 
STADYOI\IA DAVET EDİYOR 

Ankara Stadyomu bayramın birinci 
günü güzel tertibedilen bir spor bayra
mı ile açılacaktır. Yeni stadın a1$ıldığı 
günlerde ankaralılar Ankara, İstanbul 
ve İzmirin en kuvvetli takımları ara· 
sında hazırlanan turnuva maçlarını sey
redeceklerdir. 

İstanbuldan Galatasaray ve Fener
bahç~. İzmirden Altmordu takımları 
gelecek ve şampiyonwnuz Ankara Gü· 
cü de dahil olduğu halde bayramın bi
rinci, ikinci, ve üçüncü günleri maçlar 
yapılacaktır. Eliminasyon ~eklile yapı
lacak maçların birinci, ikinci ve üçün
cüsüne kupa verilecektir. 

Aşağıya koyduğumuz, vali ve bele· 
diye reisi ve parti başkanımız B. Tando
ganın davetiyesinden öğrendiğimize 

Çel{i 1\.arlin 
Anl~araya geliyor 

Cumartesi \'e pazar giinleri iki 
futbol maçı yapılacak 

İstanbulda bulunan Çeki Karlin a
dındaki Çek takımı iki maç yapmak Ü· 

zere şehrimize gelecektir. Fenerb4hçe· 
yi 1-2 yenen ve Galatasaray, •Güneş ta· 

kımlariyle üçer sayı ile berabere kalan 
Çeki Karlin, burada Gençler birliği ve 
Ankara Gücü takımlarımızla karşılaşa
caktır. Bu maçlar Ankara gücü sahasın
da yapılacaktır. Çeki Karlin ilk oyununu 
Gençler birliği ile ikincisini Ankara gü
cü ile oynayacaktır. 

Oyunu bizzat gören arkadaşlarımızın 
verdikleri malmata göre Çeki Karlin, 
maruf çek futbolunun hakiki mümessili 
olan oyunculardan mürekkebtir. Stopla, 
kısa müselles ve ara paslı bir oyun oyna
maktadırlar. Sistemleri güzel ve goz a
lıcıdır. Oyunculan uzun boylu ve atlet 
yapılıdır. 

Her halde ankaralr sporcular bu ya.. 

hancı takımın maçlarını zevkle seyrede
ceklerdir. 

'Gene bazılarının söylediğine göre, bu 
takımın İstanbulda aldığı neticeleri tabii 
ve hakikl saymamak icab eder ve alınan 
neticeleri çek takımı lehine tefsir etmek 
lazrmdır. Mesela: 

Galatasaray oyununda çekler ilci gol 
daha yapmışlardı. Bu gollere ofsayd, de
nilmiştir. Nihayet bir futbol maçında of
saydın görülmesi biraz da takdire bağlı
dır ve takımın lehine olduğu gibi aley
hinde de olabilir. Yalnız muhakkak o1an 
şudur ki Çeki Karlin İstanbulda takım
larımıza karşı yüksek bir oyun çıkarmış
tır. Bu itibarla Gençler birliği ve An
kara ı,:iicü çekler karşısında hakiki bir 
imtihan geçireceklerdir. Atletik kabili
yetleri ve nefesleri yerinde, futbolun us. 
tası oJan böyle bir takım karşısında mu-

Diişürıii~ler: 

göre, açılma merasiminin yapıldığı illC 
gün stadyoma giriş parasız olacaktır, 

İkinci ve üçüncü günlerde gayet az 
bir duhuliye alınacaktır .. 

Birinci mevki için ZS, ikinciye 15 ve 
üçüncüye 5 kuruş duhuliye konulmuş
tur. Yalnız karışıklığa meydan verme
rr.ek için stadyom müdüriyeti birinci 
mevki biletlerini numaralı yapmıştır, 

B. Tandoğanın daveti 
Ankara valisi, bayramın birinci sa .. 

lı günü saat 14 de yeni stadyomda 1s
tanbuldan Fenerbah_çe ve Galatasaray ve 
İzmirden Altmordu ve Ankaradan Art1 
kara Gücü kulübleri arasında yapıla~ 

cak futbol maçlarına Ankaranın sayın 

ve spor sever hemşerilerini davet eder~ 

Hava hücümlarına 

liarşı ııasif l{orunına 

tedbirleri 
Kanun projesi Başbakqn

lığa verildi 
Hava hücumlarına karşı pasif ko

runma tedbirleri hakkındaki kanun Hi
yihası son ~.eklini almış ve layiha Baş
vekalete verilmiştir. Layihanın ihtiva 
ettiği esaslara göre: 

Hava saldırımlarına karşı pasif ko
runma işleri kanuni ve mecburi bir §ek
le sokulmaktadır. Vilayetlerin kaza ve 
hususi idarelerle belediyelerin pasif 
korunma işlerine aid vazifeleri ve bu 
hususta yapacakları masrafların hangi 
büdcelerden temin olunacağı Uiyihada 
ayrr ayrı hükümler halinde gösterilmek
tedir. Bu teşkilata gireceklerin vaziyet
leri layihada tespit olunmakta ve as
kerlik çağındaki mükellefiyet haricin
de kalan kadın ve erkek vatandaşlarm 

vaziyet ve vazifeleri ayrıca gösteri!. 
mektedir. 

Layihada bütün resmi daireler dı

şında kalan müesseseler, şirketler ve ce
miyetlerin pasif korunma işindeki va
zife ve mesuliyetleri tespit olunmak
tadır. Layihanın sonunda bu kanuna 
göre hareket etmiyenler hakkında cezat 
hükümler vardır. 

vaffak olabilmek için her halde çok ça
lışmaları icab eder ve Ankara futbolu· 
nun şerefi mevzuuhahs olduğuna göre 
çalışacaklarına da eminiz. • 

Yapılacak maçlar ve takımların va
ziyetleri hakkındaki düşüncelerimizi sr· 
rasiyle ve gelecek sayılarımızda yazaca
ğız. 

Gençler birliğine ve Ankara gücüne 
şimdiden muvaffakiyetlcr dileri:r.. 

Münakaşa taktiği 
Bilhassa bizde ifrat

la kullanılan hususi bir 
münakaaş taktiğinin mi
sallerine her gün gazete 
sütunlarında rastlıyabi -
lirsiniz. 

Ciddi ve mühim bir 
mesele üzerinde konu• 
şulmaktadır. Siz muha • 
tabınızın, bir hiddet fe. 
veıanı esnasında, mantık 
kaidelerini unutarak ile
ri !>Ürdüğü yersiz müta· 
laaları saçlarından vaka
lamıs. onun kaleminden 
çıkmış satırlar halinde 
teşrih masasına yatırmış
sınızdır. Mantık neşteri
nin insafsız darbeleri al
tında hakikati çırıl çıp
lak soyarak ortaya koy
duğunuz zaman sanırsı
nız ki muhatabınızı il
zam etmeye muvaffak 
olmuşsunuzdur. 

Fakat liayır, bir asa
biyet krizinin bütün ala
metleri, içinde daha bü
yük bir sarahatle sezilen 
ikinci bir cevab okuya· 
caksınız, ve burada söz
lerinizin nasıl tahrif 
edildiğini, nasıl ana m~-
seleyle hiç alakalı olmı
yan tali teferruat üzerin
de laf prendebazlıkları 
yapıldığ'ını, konuşulan 
mevzuun nasıl çığırın
dan cıkarılarak umulma
dık bir mecraya dökül • 
miiş olduğunu görerek 
hayrette kalırsınız. 

Soğuk kanlıhğmızr 
hiç kaybetmeden, itidal 
ve mantıktan hiç ayrıl -
madan bu cevabın yer -
sidiğini göstererek asıl 
mevzua yeniden dönmek 
ve muhatabınızın ceva -
bında tamamivle tevil 

yoluna sapmış veya biha
ber görünmüş olduğu 
ilk yazısındaki sözlerini 
yeniden zikretmek sure
tiyle münakaşayı ana 
mecrasına getirmeye kal· 
kışmanız beyhudedir. 
Çünkü, bu sefer muha
tabınızın, ilzam edilmiş 
olması yüzünden hara • 
reti o dereceye yüksel • 
miştir ki, size cevab per
desi altında ya bir kırtC 
derece sayıklaması, ya 
da, tütsülü bir kafadan 
geldiği aşikar küfür sil• 
siteleri okursunuz. 
Münakaşaların bir te1' 

sayfa üzernide, sırasiy
le ve alt alta yazılması 
ka.biı olsaydı bu nevi
den taktik manevraları 
ne kadar imkansızlaştı -
rırdı. 

YASt\R NABİ 



10 ILKKANUN 1936 PERŞEMBE 
""!!:::::== 

SON DAKiKA 
iÇERiDE 

Filomuz İstanhula varınca d • ·1 • • 
nı~c1 <-'rımız, 

lJiu Atatürlce minnet ve sükranlarını .. 
için Cumhuriyet abidesine izhar 

çelenk koyacaklar 
Yavuz, 9 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabirinden: 

Mafta ve Falere yaptığı ziyaretler
den sonra donanmamız anavatan aula
tinde fikir teatisinde bulunmuşlardır. Bu 

latanbula dönmektedir. Donanmamız 
Cuma günil İstanbulda olacaktır. Ya
bancı sularda türk bayrağına gösterilen 
derin hürmeti coşkun bir iftiharla nef· 

sinde duyan denizcilerimiz, türke bu 
emsalsiz şerefli mevkii temin eden Ulu 
Atatürk'e minnet ve şükran duyguları-

nı izhar etmek üzere lstanbula varır 
varmaz doğruca Taksim'e giderek fev
kalade merasimle cumhuriyet abidesi· 

ne bir çelenk koyacaklardır. Merasime 
bizzat amiralları Şükrü Okan riyaset 
eyliyecektir. 

Adanada son vaziyet 
Ankara, 9 (A.A.) -
1 - Nehir sularının yavaş yavaş çe

kilınesi üzerine muvasala tesisi imkanı 
hasıl olan ve belediye hududu dahilin
de bulunan Akkapıda iki yüz, Ada so· 
kağında iki yüz, Köprü sokağı veHa
\tuzlu bahçede iki yüz elli, Midikte 200, 
Mirza Çelebide yirmi, Mihm:ı!ldarda 
Yirmi, Şahiağada on dört, Deniz kuyu
f>unda yirmi sekiz ki ceman 938 evin yı
kıldığı anlaşılmıştır. Bu mıntakalarda 
255 kişinin muavenete muhtaç olduğu 
ıneydana çkmaktadır. Bunlara da ekmek 
gönderilmiştir. Buralarda nüfusça zayi
at Yoktur. 

2 - Kızılaya nakdi yardım devam et· 
lllektedir. Bugün de parti merkezinde 
Yap1lan bir topkntıda 3500 liralık bir te
berruat olmuştur. 

3 - Beş koldan şehirde Bayanlarımız 
tarafından kızılay namına elbise ve ça
ınaşır toplantısı bu akşama kadar devam 
et .... : · ·• .. ştır. Toplanan eşya tasnif edilmek. 
tedir. Felfıkete uğrayanlar içinde en zi
Yade muavenete muhtaç olanların vazi
~eti tetkik edilerek bu eşyaların tevzia-

na başlanacaktır. 

4 - ismet İnönü enstitüsü atelye ha
line ifrağ edilerek mevcuda ilaveten 
tnuhtelif mahallerden alınan yirmiye ya
kın dikiş makinesiyle fabrikalar ve bu 
hususa bütün ayle Bayanlarımız yardım 
etrnektedir. Aynca şehirdeki terzi esna
fı bu yardıma iştirak ediyorlar. 

5 - Cami ve mescit ve hanlarda iaşe 

Dl SARIDA • 

edilen ve mikdarı bugün 1950 olarak 
tespit edilen felaketzedelerin sıhi du
rumları iyidir. 

6 - Henüz su içinde olduğundan 

nehir yatağı boyunca tuzla mmtakası

na kadar olan yerlerdeki köylerle irti· 

bat tesisine imkan hasıl olmamıştır. 

Bunlar ile de irtibat tesisine çalışılı

yor. 

7 - Kerpiç evlerin bir kısmı pey

derpey çökmekte olduğundan şimdiye 

kadar yıkıldığı bildirilen mikdarm ar
tacağı tabiidir. 

8 - Seddin yıkılan kısmının tami· 
ratx için su müdüriyetine keşif yaptml· 
maktadır. 

Sovyet, Amerika ve Bulgar 
Elçilerin teessürleri 

Ankara, 9 (A.A.) -

Sovyetler birli~i büyük elçisi Kara· 

han bugün Hariciye Vekili Tevfik 

Rüştü Arası ziyaret ederek kendisine 

Adanada feyzanın sebebiyyet verdiği 

felaketten dolayı sovyet hüküme tinin 

teessürlerini bildirmiştir. 

* Ankara, 9 (A.A.) -

Amerika birleşik devletleri büyük 
elçisi ile bulgar elçisi, Adana feyzanı 

felaketi önünde duydukları tees5ürleri
ni hükümetimize bildinnişlerdir. 

İngiltere ve Fransa, lspanyadald silahlı 
anlaşmazlığın önüne geçmek için 
diğer devletler.e başvurdular 

Londra, 9 (A.A.) - Royter bildiri
)or: 

Dış işleri bakanlrğı tebliğ ediyor: 

İngiliz ve fransız hükümetleri, geçen 
hafta, İspanyada dahili harbm devamı L 
le vücud bulan vaziyeti ve bunun Avru
P.a sulhuna karıı olan tehlikeleri üze
tinde fikir teatisindebulunmuşlardır. Bu 
lnesele üzerinde fikir birliklerini tesbit 
tden iki hükümet, 4 ilkkanunda, diplo-

lnatik mümessilleri vasıtasiyle, alman, i
~lyan, Portekiz ve sovyet hükümetlerin
den, anlaşmazlığa her hangi bir suretle 
bir ecnebi müdahalesini getirebilecek 
lrıahiyette doğrudan doğruya veya bil
~astıa her türlü hareketten feragat et-

mek hususundaki mutlak kararlarını bil
dirmek suretiyle kendileri ile birlik ol
malarını ve bunun neticesi olarak, tam 
surette müessir bir kontrolün organize 

edilmesi için Londra komitesindeki mü
messillerine lüzumlu talimat gönderme
lerini taleb etmişlerdir. İki hükümet, ay-

ni yolla ve insani bir hisle, yukarda isim
leri geçen dört hükümetten, İspanyaya 
milli isteğinin müttehid tezahürü gös

terebilmesine müsaade etmek üzere bir 
tavasısut teklifinde bulunmak suretile 
lspnayadaki silahlı anlaşmazlrğa bir 
nihayet verilmesine gayret edilmesi i· 
çin kendileri ile birlik olmalarını da is· 
temişlerdir. 

İspanyadaki sivil halka yardım için 
Londra, 9 (A.A.) - B. Eden, Avam 

liamarasında beyanatta bulunarak de
bıiştir ki: 

"- Hükümet, İspanyadaki sivil hal
ka yardım etmek meselesi ile ciddi su
ı-ette meşgul olmaktadır. Hükümetin 
fikrince, milletler cemiyeti nezdindeki 

beynelmilel komisyon bu işle tavzif O· 

lunabilir. Hiikümet, bu sebebten, çabuk 
bir surette bir yardım planı vücuda ge· 

tirmek üzere bu komisyonun ıçtımaa 
davetini istemiştir. Hükümet, diğer ta
raftan, kendisi de bir yardım planı ha
zırlamaktadır.,, 

Baltık devletleri dış işleri bakanları konfer:ınsı 
Riga, 9 (A.A.) - Baltık devletleri 

drş işleri bakanlan konferansı bugün a· 

Sılrnıştır. Letonya dış işleri bakanı bu 
lnünasebetle bir nutuk söyliyerek Es
l'onya ve Litvımya dış işleri bakanları· 

na hoş geldiniz demiş ve Baltık devlet
lerinin, Avrupanın şimal şarkında bey

nelmilel sulhun takviyesi hususundaki 
arzusunu belirtmiştir. 

ULUS 

FRANSA'DA: 

B. Dell>os C~nevreye 
• • 

gıtmıyor 
Faris, 9 (A.A.) - B. İvon Delbos, 

Cenevreye gitmiyecektir. Fransız heye
tine B. Piyer Vieno riyaset edecektir. 

Sosyalist ve komünistlerin 
müşterek takriri 

Paris, 9 (A.A. - Sosyalist ve komü
nist liderlerinin dünkü içtimaında bir 
takrir kabul edilmiştir. Bu takrirde 
"kayd ve şartsız olarak Blum kabinesine 
itimad beyan edilmekte ve hükümete 
tam bir müzaharette bulunulacağı,. ila
ve olunmaktadır. 

İspanyol meııelesi münasebetiyle ko

münist liderleri, B. Maikis tarafından 

Londrada yapılmış olan ve İspanyaya gö

nüllü gönderilmesinin memnuiyeti de 

dahil olduğu halde ademi müdahale kont

rolunun takviyesine matuf bulunan tek· 

life iıtirak etmekte olduklarım beyan et
mişlerdir. 

Komünistler, bu suretle B. Blum ile 
B. Delbos tarafından mebuslar mecli
sinde izah ve tesrih edilmis bulunan . . 
fransız noktai nazarım kabul etmiş O· 

luyorlar. 

Hava kongre~i için yeni kJ"edi 
Paris, 9 (A.A.) - Yakında mebus

lar meclisine, havacılık hakkında bir 
milyar 690 milyon franklık yeni bir 
munzam kredi talebi verilecektir. 

Malfım olduğu üzere bu senenin ey
lülünde hava ve harbiye bakanlığı, ve
killer heyetinden bir milyar 700 milyon 
franklık bir kredi almış bulunuyordu. 

S.G.T. nin kararları 
Faris, 9 (A.A.) - S.G.T. milli ko

mitesi İspanya muharebelerinin feci şek
lini takbih eden ve hürriyet için çarpı
şan İspanyol milletine manevi \'e tam 

tesanüdünü bildiren bir karar suretini 
ittifakla kaıbul etmiştir. 

Bu karar asi orduların faşist hükü· 
metler tarafından mütemadiyen beslen
diğini zikrettikten sonra bu vaziyete 
bir an evel nihayet ,·ermek için demok
rat hükÜmetlerin elele çahşmalan ve 
nihayet vermeye muvaffak olamamala
rından çıkacak neticeleri şimdiden na
zarı dikkate almalarr tazım geldiğini 

kaydetmektedir. Karar nihayet millet· 
ler cemiyeti konseyinin, vaziyetin va
him neticelerini dikkate alarak bütün 
milletlerin gayeleri sulhu m•ıhafaza ol· 
duğuna göre müşterek emniyetin ve 
devletler hukukunun icab ettirdiği kati 
kararları ittihaz etmesi lazım geldiğini 
yazmaktadır. 

Bina işçilerinin grevi 

Paris, 9 (A.A.) - Ruen ve civarın· 

daki bina işçileri grevi genişlemekte

dir. İşçiler yeni yapılmakta olan birçok 
binaları ve bu arada iki mekteple bir 
kiliseyi işgal etmiştir. 

Y1ıgoslav 
Radik~al Birli2i. 

.... ~ 

Belediye seçiminde 
(Başı 1. İnci sayfada) 

Belediye adedi: 507 
Nisbeti: yüzde 13,5 

Yugoslav milli partisi: 36108 rey 
Nisbeti: yüzde 1.6 

Belediye adedi: 29 .\ 
Nisbeti: yüzde 0,8 

Eski Davidoviç demokrat partisi: 
4210 rey 

Nisbeti: yüzde 0.2 

Belediye adedi: 10 
Nisbeti: yüzde 0,3 

Diğer gruplar adet ve nisbet itiba· 

riyle çok ehemiyetsiz rey almışlardır. 
Radikal birliği partisinin mevkii pek 

parlaktır ve Stoyadinoviç hükümetinin 
seçici kütleler arasında haiz olduğu 

yüksek itimadı göstermektedir. 

HABERLE 
MISIR SA YLAVLAR KURULU BAŞKANI 

Mısırın iç ve dış işlerini anlattı 

Başl~amn türkiye~Te d . . " · aır samımı sözleri 
" ... Türkiye ile müncuebe tlerimiz o kadar iyidir ki d o ı t. 

1 u k kelimesi ba münasebet leri tavsile yetmez... T ürkiyenin 
balkanlarda ve ıarkta vaziy eti o kadar mühim, dünyadaki 
prestiji o kadar büyüktür ki ..•. ,, 

Kahire, 9 (A.A.) - Mısır saylavlar 
kurulu başkam Anadolu ajansının husu
si muhabirine aşağıdaki beyanatta bu· 
lunmuştur: 

••- İngiltere ile imzaladığımız mua
hede, uzun müzakere aylarının neticesi. 

ni teşkil eden bir küldür. Bu muahede, 
Mısırın milli arzularım hepimizin dile
diği veçhile tatmin etmemekle beraber, 
bu arzuların gerçekleşmesi yolunda md
him bir merhale teşkil etmektedir. İn
giltere ile ittifak bizim için elzem idi. 

Bu askeri ittifak, milli bir orduya malik 
olup huducllarımızm bizzat müdafaa ede
ceğimiz t<'rihe karlar Mısırın toprak bü
tünlüğünü teahhiid edecektir. Bu milli 
orduya sahih olmak için hiç bir şeyi ih
mal etmiycccğiz. 

Muahede miiddeti sona erince, her
hangi bir modern ordu derecesinde 
teçhiz edilmiş ve terbiye görmüş ola
cak olan ordumuzun, kanaldaki ingiliz 
kuvvetlerinin yerine geçerek, toprakla
rımızı müdafaa edecek bir kudret ve 
kabiliyette olmasına çalışacağız. 

Her iki nıemleketin karşılıklı iyi ni
veti ve her sahada göstereceği is birli
ği bu muahedenin esasını teşkil etti· 
ğinden, Mısır topraklarının bir an eve) 
Mısır ordusunun müdafaası altıl)a ko
nulması. iktısadi sebeblerden dolayı, 

gerek Mısırın gerek lngilterenin men-

faati icabındandır. Bununla beraber, • 
millctlerarası miişküllcr çıktığı takdir· 
de Mısırın dost ve müttefik İngiliz or-

<lusunun yardımından istifacie etmesi 
kaydı konulmalı<lrr. Bugün düny~ nın 

bütün milletleri bazı emniyet ve haıati 
sebeblerden dolayı dostluk ve ittifak 
paktalrı ile birbirine bağlı bulunmak
tadırlar ... 

Başkan kapitülasyon meselesi hak
kında da şu sözleri söylemiştir: 

"- Biz, bir kalem darbesiyle kapitü. 
lasyonlan ilga edebilirdik. Bunu yapma
mamız, bu husustaki kudretsizliğimizin 
bir neticesi değildir. Biz, iyi niyetimizi 
isbat etmek ve kapitülasyonları, bütün 
alakadar tarafların hazır bulunacağı bir 
konferans neticesinde kaldırılmasını is
tedik. Bu konferanstan sonra hiç bir in
tikal devresi geçirmeden eski re • 
jimin yerine yeni rejim kaim o
lacaktrr. Bu yeni rejim, mem • 
leketin bütün kanunlarına ve hukuki ni· 
zamlarına teşmil edilecektir. Muhtelit 
mahkemeler, konferans tarafından tes
bit edilecek bir devre zarfında faaliyet
lerine devam edeceklerdir. Bu, avukat, 
hakim ve adliyeciliğin ati için yeni ha. 
zırhkfo.rda bulunmalanru kolaylaştıracak 
bir intikal devresi olacaktır. 

Kapitülasyonlar meselesini· hallede
cek olan yeni konferansa gelince: Bu 
konferansın nerede toplanacağı hakkın
da henüz hiç bir karar mevcud olma· 
makla beraber, onun, bitaraf bir memle
kette toplanması lazım geldiği kanaatin-

~ 

deyim. Çünkü konferans Kahirede top
landığı takdirde, bu şehirdeki ecnebi 
mahfıllerin tesiri altında kalınması muh
temeldir,, 

Mısırın atisini mevzuu bahis eden 
başkan şu sözleri söylemiştir: 

''- Yarınki müstakil Mısır devletinin 
teşekkülü şimdiki idarecilerin baş dü· 
şüncesidir. Biz, filen ve münhasıran mil· 
1i bir mahiyeti olacak olan bir devlet 
kurmak istiyoruz. Bu devletin ideali, o
nun otoritesini mutazarrır etmemekle 
beraber, Mısır milletinin müsavatçı ve 
hüriyets;i demokratik kanunlar dahilin
de yaşamalarım temin etmektir. Matbu
atın fikir hürriyeti çok titiz bir şekilde 
temin edilecektir. Toplantı hürriyeti, kar
ğaı:alıklara meydan vermemek şartiyle, 
vatandaşlara fikirlerini inkişaf ettirmek 
fırsatım verecektir. 

Bugün bütün sahalara teşmil edile
cek olan bir islalı programı tedkik edil· 
mektedir. Bu program tedricen tetbik 
edilecektir. Her bakanlık, bu progra
mın kendine düşen kısmım hazırlamak 
tadır. Bu kısımlar bir araya toplanacak 
ve parlamentoya arzedilecektir . ., 

Mısırın ecnebi memleketler ve bil
hassa Türkiye ile olan münasebetleri
ni mevzuubahs eden başkan demiş· 
tir ki : 

•·- TürkiJ•e ile nıiinascbetlcrimiz 

o kadar sıkıdJT ki, "dostluk,. kelimesi 

bu münasebetlerimizi tavsife kafi gel· 

mez. Biz, türklcri kardeşlerimiz olarak 

telakki etnıektcyız. Yakm bir atide Tür

kiye ile olan münasebetlerimizin eski

sinden daha sıkı olacağna eminiz. Tür

kiycnin balkanlarda ve şarkta vaziyeti 

o kadar mühim, dünyadaki prestiji o 

kadar büyüktür ki, Türkiye ile ananevi 

bir dostlukla bağlı olmamız bizi me
sud etmektedir. Diğer taraftan, Mısır, 

dünya memleketleri ile gitgide kuvvet
leşen münasebetlerde bulunmaktadır .. ,, 

DANZIG'DE: 

60 kişi tevkif edildi 
Danzig, 9 (A.A.) - siyasi zabıta, 

Spartaküs Bund adlı bir komünist te

şekkülü kurmakla suçlu olan 60 ki~yi 
tevlcif etmiştir. 

INGILTERE'DE: 

Büyük bir tayyare kazsı 
Londra, 9 (A.A.) - Purley'de Kröy· 

don yakınında yere düşen yolcu tayya· 
resi düşmesinden az evci üç eve çar
parak evleri mühim surette tahrib etmif 
sonra da birdenbire parlamıJtır. 

Tayyarenin içinde bulunan 14 yol· 
cudan ancak dördünün kurtulduğu bun• 
tarın da ağır yarah olduğu bildirilmek· 
tedir. 

0/iimünii teessiirle haber verdiğimiz nümune hastahanesi Dahiliye mütehas-
sısı Prof. M agnus'un cenazesi dün saat on beşte hastahaneden kaldırılarak İS· 
tanyona götürülmüş ve İ9.45 treniyle 1 stanbu/a gönderilmiştir. 

Törende Sıhat ve lctimaf Muavenet Vekilimiz Dr. Refik Saydam, Sıhat ve
kaleti rükünleri,. doktorlar ve sılıi müesseseler mensub/arı ve talebeler bulun
muştur. 



SAYFA 4 

Londradan gelen 
haberler 

ve akisleri 
Londra, 9 (A.A.) - Domin

yonlar ve müstemlekeler, Londra
daki buhran ile çok yakından a
lakalı olmaktadırlar. 

Kanbera' dan öğrenildiğine gö
re, Avusturalya başbakanı Lions, 
her ihtimale karşı hazır bulunmak 
üzere parlamentoyu içtimaa da
vet etmiştir. 

"Melborne Herald,, gazetesi, 
B. Baldvin'i, suitef ehhümleri iza
le eylediğinden dolayı tebrike şa
yan görmektedir. 

Kanada başbakanı Makenzi 
King, B. Baldvin ile tam surette 
hem fikir olduğunu bildirmişti.-. 

Cenubi Afrika kabinesi, buh
ranın vaziyeti hakkında görüşmek 
üezre Pretoria'da toplanmıştır. 

Londra, 9 (A.A.) - Sir Con 
Seynıen, B. Baldvin ile görüştük
ten sonra saat 23.45 de başveka
let dairesinden ayrılmıştır. 

Dük dö Kent'in otomobili bu 
sabah saat 1 de Fort-Belveder'e 
gelmiştir. Dük'ün otomobilinin i
çinde bulunup bulunmadığı anla
şılamamıştır. 

Dük dö Y ork'un otomobili F ort
Belveder'i saat 23 de terketmiş
tir. 

B. Baldvin'in parlamento ka
tibi yüzbaşı Dugdale, başvekilin 
bugün Avam Kamarasında yapa
cağı beyanatının mühim olması
nın muhtemel olmadığını söyle
miştir. 

Buna binaen B. Baldvinin bu 
gece F orl-Belvederde kıral, Dük 
d'Y ork ve Dük dö Kent ile yapmış 
olduğu beş saatlik görüşme neti
cesinde kati bir karar alınmamış 
olduğwıa ihtimal verilmektedir. 

Her ne kadar parlamento mah
filleri, kıralm tahtından ferc-.gati
ni ictinab olunmaz saymakta ise de 
hükümdarın etrafındaki kimseler 
bir uzlaşma zemini bulunması 
mümkün olduğu fikrindedirler. 

Ba~ı mahfiller dün sabah tay
yare ile Kana gitmiş olan kimsele
rin avdetinden evvel bir karar ve
rilmesinin muhtemel olmadığtnı 
beyan etznektedirler. Mamafih si
yasi mahfiller şimdiki vaziyetin 
uzayıp gitmesinin tevlid edeceği 
huzursuzluk ve tehlike noktasın
da ısrar etmektedirler. 

* Kan, 9 (A.A.) - Dün tayyare 
ile hareket etmiş olan Doktor Krik
vard, avukat Goddard ve baş mu
avini B. Barron, dün sabah Mar-. 
ailyada karaya inmişler ve oradan 
otomobil ile Kana gitınişlerdir. 
Bu zatlar saat 23 de Kana varmış· 
lar ve bir otele inmiılerdir. 

Lord Brovnlov, 8. Rogersin 
köşkünde gazetecileri kabul etmiş
tir. Kendisi 8. Goddarın Kana 
Londradaki ikametgahının kapa- ı 
tılmasma aid teferruat hakkında 

Madam Simpson ile görüşmek ü-

Tefrika: No: 33 

!KiNCi 

zere gelmiş olduğunu beyan etmiş-ı 
tir. Doktor Krikvardm ise 8. God
dadın şahsi dostu olduğunu söy
lemiştir. 

Lord Vibrovnlov, söz söyler
k~n pek ziyade heyecan içinde gö
rünüyordu. 

* Kan, 9 (A.A.) - Royter bildiriyor: 
Lord Brovonlov gece şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Madam Simpsonun iş adamı o
lan B. Goddard benim tarafımdan ya
pılan telkin üzerine Madam Simpsonun 
şehirde satrn almak istediği bir ev me· 
selesinin teferr11atını halletmek üzere 
burava gelmiştir. 

Mistres Simvson uzun bir müddet 
Londraya dönmek niyetinde değildir.,, 

Sorulan bir suale cevab olarak Lord 
Brovonlov, Goddard ile beraber tayya
re ile M arsilyaya geldiği söylenilen 
doktordan haberi olmadığını ve Madam 
Simpsonun Kan'dan ayrTldrktan sonra 
ne yapacağına dair malfımatı bulun· 
madığını söylemiştir. ... ... 

Londra, 9 ( A.A.) - Dün Forl· 
Belvederede yapılmış olan görü§
melerin kati mahiyette olduğa 
zanned ilmel~ted ir. 

Siyasi malı/iller Üe parlamen
to mahf illeı·i kır alın talı tından f e
ragati, artık önünden kaçınılmaz 
bir keyfiyet olduğunu beyan et
me/.lfedirler. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 
göre hükümdarın iş adamları, le
ragat halinde kıralın mali vaziye
tinin ne olacağı hakkında görüş
melerde bulunmuşlardır. 

Kıralın Kont dö Çester unva
nını alması muhtemeldir. 

Dün akşam F ort-Belveder kon· 
f eranınndan sonra bazı siyaset a
damları, kıralın tahtmdan feragati 
meselesinin artık bir saat mesele
si olduğuna söylemekte idiler. 

* Roma, 9 (A.A.) - Madam 
Simpsonun yakında buraya gele
ceğine ve Lord Çerls Berkeleyin 
köşkünde ikamet edeceğine dair 
bir şayia dolQ.§maktaJır. 

* 
Londra, 9 ( A.A.) - Kıraltn 

hususi katibi binbCl§ı Alekander 
Hardinge, dün Kanterburi ba§ 
piskeposu ile görüşmüştür. 

* 
Londra, 9 (A.A.) - Anaya-

sa buhranı hakkında tefsirler
de bulunan Deyli Telgraf gazete
si, kamoyun kırallığm prestijini 
asırlardanberi kendisine herkesin 
hürmetini temin etmiş olan derin 
vazife hislerinde görmekte mütte
fik olduğunu kaydediyor. 

Moming Post gazetesi, her ne 
kadar bir taraf tan Madam Simp
son ile gayri resmi müzakereler 
cereyan etmekte ise de, diğer ta
raftan kıralm saltanattan çekil
mesi hazırlıklarının başlamış ol
duğunu yazıyor. 

Deyli Ekspres gazetesi ise, 
buhranı kapanmış addetmekte ve 
kıralın milletinin başında kalaca
ğından dolayı memnuniyet göster
mektedir. 

ULUS 

Şark ve cenub mıntaka
sma gönderilen 
Yeni malmüdiirleri 

Maliye vekaleti yeni teşkilat kanu
nunun meriyete girmesinden sonra bil
hassa şark ve cenub vilayetlerimizde 
bulunan maliye teşkilatma ehemiyet 
vermektedir. Vekalet bu sene maliye 
meslek mektebinden çıkan ve vekalete 
karşı teahhüdlerde bulunan 40 kadar 
memuru bu mxntakalara malmüdürü o

larak göndermiştir. 

Yabancı dil kursları 
Ankara Halkevi Başkanlığından: 
Evimizde halk dershaneleri ve lisan 

kursları komitesi tarafından verilmek
te olan Fransızca, Almanca, ve İngiliz
ce lisan kurslarına 4.1.1937 tarihine te
sadüf eden pazartesi günü başlanacak· 

tır. 

Kurslara devam etmek istiyen talip· 
lerin, her gün akşamları evimiz sekre· 
terliğine müracaatla isimlerini yazdır

malarr rica olunur . 

Maliyede bir tayin 
Maliye vekaleti Varidat umum mü

dürlüğü ikinci şube müdürlüğüne İs
tanbul varidat kontr.ıl m~muru Nazım 

tayin olunmuştur. 

Londra, 9 (A.A.) - Royter bildiri· 

yor: 
Uzun tereddüd devresi nihayete er

meğe doğru gittikçe, parlamento azala
n, kıralm halen ancak evlenmekten fe
ragat veyahud tahttan feragat arasında 
birini tercih edeceği ve hanedana men· 
sub kimseler ve hukuk müşavirlerile 

devamlı surette yapılan müzakerelere 
bakılırsa kıralın izdivaçtan feragattan 
ziyade tahttan feragata daha ziya~e ya· 
kın olduğu fikrindedirler. 

Umumi kanaat şu merkezdedir: eğer 
tahttan feragat kıralın fikrinde izdivaç
tan feragat kadar mühim bir mevki tut
mamrş olsaydı, izdivaçtan feragat, bu 
derece uzun müzakerelere sebebiyet ver
mezdi. İzdivaçtan feragat ile tahttan fe· 
ragatm aynr derecede kuvvetli bulundu
ğu farzedilse bile, parlamentodaki ka.. 
naat, kıralm hanedan azası ve hukuk 
müşavirleri ile olan mülakatlarının ve 
aynı zamanda dominyonlar ile tahttan 
feragat bahsinde konuşulmuş olmasına 

delalet eden teahhürün tahttan feragati 
daha ziyade muhtemel bir hale getirdiği 
merkezindedir. 

* Londra, 9 (A.A.) - Lordlar Kama-
rası yarın öğleden sonra toplantıya çağ
rılmıştır. Kuvvetle ihtimal verildiğine 
göre, yarın öğleden sonra aynı zamanda 
Avam kamarasında ve Lordlar kamara
sında hükümet, kanunuesasi meselesi 
etrafında mühim beyanatta bulunacak
tır. 

* Kan, 9 (A.A.) - Bundan iki ay ev-

vel Madam Simpsonun boşanması işi ile 
uğraşmış olan İngiliz avukatı B. God

dard, bu sabah Luvci Villasına gitmiş
tir: Doktor Kırkvud, Marsilya yoliyle 
Londraya hareket etmiştir. Tayyare 
ile gelen üçüncü yolcu ise Londra ile 

müteaddid telefon muhaveresinde bu
lunmuştur. Luvici Villasına ikinci bir 

telefon hattı çekilmiştir. 

BALKAN lSBlRLIGl _,. 

Vreme gazetesinin politika muharriri B. Stetovski, memle 
ketimize yaptığı seyahat esnasında ve memleketine döndükte 
sonra türk - yugoslav dostluğu hakkında yazdığı birçok maka 
leleriyle kendini okurlarımıza da tanitmış değerli muharrirler 
dendir. Bu defa da, Kurun gazetesi sahibi B. Asım Us'un Yu
goslavya hakkında neşretmiş olduğ·u bir broşür dolayısiyle, a 
şağıdaki kıymetli yazıyı yazmıştır. Balkanlar ve bu meyand 
Türkiye ve Yugoslavyanm istikbaldeki münasebetlerine da· 
birçok dikkate değer fikirleri ihtiva eden bu yazıyı da okurla 
rımıza takdim ediyoruz: 

''Samouprava" - Belgrad 2 Birinci kanun 1936 

İstanbul'da "Vakit" müessesesinin 
Yugoslavya hakkında neşrettiği broşür 
henüz matbaa mürekkebi kokmaktadır. 
İleri gelen türk mebuslarından "Kurun" 
Direktörü Bay Asım Us memleketimiz· 
cie yaptığı seyahatin, doğrudan doğruya 
Yugoslavyada yazılmış intibalarını, bu 
broşürde toplamış bulunuyor. Bu can
lı makaleler evvela, İstanbulun en eski 
gazetesi olan "Valdt" in devamını ifa
de eden "Kurun" da neşredilmişlerdir; 
şimdi de bir propaganda ve dostluk ese· 
ri olarak hafif ve cebte taşınır bir bro
şür halinde ebediyete girmektedirler. 

Bu broşür bize, bir müddet evvel 
yüksek türk gazetecilerinin memleke • 
timize yaptrklarr ziyareti tebarüz et -
tirmek vesilesini vermektedir. Türk ga
zetecilerı. Kıral İkinci Petat"'ın doğum 

yıldönürründe Banyitza'da yapılan res
mi geçidde hazır bulunmak üzere baş • 
vekilimiz Dr. Stoyadinoviçin daveti ü
zerine Belgrad'a gelmiş ve ondan son
ra da yugoslav şehirlerinden başlıcala
rını, Slovenya göllerini, Adiryatik kıyı
larmu Karadağd~ld kartal yuvalarını, 
banyolarımızı ve diğer dikkate değer 

yerlerimızi ziyaret etmiş ve filim sey
reder gibi yaşadıklarını yirmi günlük bir 
seyahatten sonra Boğaziçi sahillerin -
deki güzel şehirlerine avdet etmişler -
dir. Bu seyahat türk dostlarımız için 
bir keşif olmuştur. Bu, hem kendileri, 
hem de türk efkarı umumiyesi için bir 
keşif mahiyetindedir. Bu seyahat -
ten sonra en kuvvetli türk kalemleri Yu
goslavya'nm bir maktaım yapmışlarclxr. 
Türkiyede, husule getirilmesi ınatlfıb 

olan intibaların en mükemmeli vücude 
getirilmiştir. Falih Rıfkı Atay, Ahmed 
Emin Yalman, Kazım Şinasi, Ercümend 
Ekrem Talu ve mevzuu bahs ettiğimiz 
broşürün muhariri memleketlerini bütün 
bir ay zarfında doğrudan doğruya ve 
bilfünkıta Yugoslavyaya aid düşünce -
ler ile meşgul etmiş ve Türkiye'yi Yu· 
goslavya ile alakadar etmişlerdir. Türk 
gazetecilerinin her biri kendi gazete • 
sinde ve kendi imzası altında memle
ketimiz için pek çok şeyler yazmışlar

dır. 

Türk gazetecileri Türkiyede Yu
goslavya hakkında o kadar büyük bir 
alaka uyandırmışlardır ki, Dr. Stoya -

dinoviç'in refakatinde Türkiyeye yaptı
ğımız seyahat esnasında hayretler içinde 
kaldık. O zamana kadar Türkiye için 
meçhul bir memle1·et olan Yugoslavya 
dikkat nazarlarının temerküz noktasın-

da birden bire ortaya çıkmış ve uizam 
ve intizam, terakki, hıfzıssıhha ve gü • 
zellik bakımından bir nümune olarak i
leri sürülmüştür. Türk gazetecileri ge
rek turizmimiz ve gerek memleketimiz 
hakkında bütün Türkiyeyi alakalandır· 
mışlardır. Bütün hunların fevkinde de, 
türk gazetecileri, büyük eserlerin vücu· 
de getirilmesine elverişli olan itimad ve 

dostluk havasının yaratılması için aç ık 

tan açığa çalışmı~lardrr. 
Şimdi de bu broşür bize, atılmış ola 

bu birinci adxm ile iktifa olunmamas 
liizumunu ihtar etmektedir. Tanışıklık 
larımızı derinleştirmemiz lazımdır. An 
kara • Belgrad arasındaki bu tezahü 
hakkında iki milletin beslediği alaka 
yı daima canlı ve uyanık bulundurma 
gerektir. Her iki memlekette ara sı 

ilan edilegelmekte olan telgraf haber! 
ri geçici mahiyettedirler ve kafi de 
ğildirler. Politik faaliyet ile il:tifa et 
meyip Yugoslavya ve Anadoludaki bil 
cümle içtimai, iktıasd1 ve, her halde 
kültürel gaye ve faaliyetleri de bildire 
cek daimi bir istihbarat servisine kat 
surette ihtiyaç vardır. Zira, burada ol 
duğu gibi orada da her şey kaynaş 

halindedir. Her şey değişme, tadil olun 
ma, yeniden diriltme ve iyi intibah etm 
halindedir. Eski dünyadan yeni bi 
dünya doğmak üzeredir; hayat yeni yol 
lar tabirler ve formüller bulunması 

amirdir. Türkiyeye gittiğimizde tür 
organizminde, Kemal Atatürk'ün milli 
yetçi inkılabiyle başlamış olup hala ta 
azzuv halinde bulunan ve kültür ve ma 
neviyat bakrmından yükseltmeğe çalış 
tığı bütün Asya'ya yayılarak onu, bü 
yük türk nümunesinin çizdiği yol 
yürümeğe davet eden vetireyi görebil 
memiz için yüzlerce göze muhtaç h 
lunduğumuzu görüyor ve anlıyoruz. 

Biz bu büyük, vakur ve ırkseve 

memleket ile, artık, daha sıkı ekono
mi ve fikir münasebetlerinde bulunma
ğa başlamak mecburiyetindeyiz. Güzel 
sanatlardaki yüksek ekip'lerimizi; Tür
kiye' de gayet yüksek bir seviyeye eriş.o 
miş bulunan san'atçılık sergilerimizi 
teati etmek ve istihsa!at sahasında bi
rer mucize teşkil eden türk fuvarların
da yugoslav pavyonları kurmak mec .. 
buriyetindeyiz. 

Zaten türk fuvarları bizi daha şim
diden beklemektedirler. 

Türkiye ve Yugoslavya kabine reis· 
leri tarafından tatbik ve takib edilmek
te olan Balkanlarda sulh politikası her 
sahaya şamil bir iş birliği yolu takib 
olunmasını ve iki memleketin, müttefik 
sıfatiyle, yekdiğerinin mütemmimi ol
malarını, içtinabı kabil o1mıyan bir 
katiyetle, funirdir. Bütün türk ve yu • 
goslav korporasyon'ları biribirleriyle 

sıkı bağlarla bağlanmak mecburiyetin .. 
dedirler. Balkanlar kendine, sırf kenöi.., 
ne hakim olmak, yalnız kendisi ve ken

disine müteallik günün meseleleriyle 
meşgul olmak parola ve mecburiyetine 
malik olduğundan Balkanların kendi 

kendini anlamak hususundaki büyük va
zifesine karşı nasıl olur da ihmal gös • 
terilir? Kıral Aleksandr ve Kamal 
Atatürk ta-:-afından ibtidar edilen ve az 
zaman evet İsmet İnönü ile Dr. Stoya• 
dinoviç tarafından tahkim edilmiş hu-

CENGEL'.lt KiTAB·ı 
Yazan: Çe.,ıren: 

Nihayet, Hindistanın en eski ırkına men
sup koyu renkli avcılardan ibaret olan göçe -
be Gond'lardan en yakın kabilenin reisine 
haber gönderdiler. 

Elinde yayı ve üç, dört zehirli oku bulu • 
nan reis, köylülerin harab olmuş tarlaları 

karşısında yarı şaşkın ,yarı korkmuş bir hal
de durdu. Ona, eski Cengel allahlarr gücen
mişlerse onları yatıştırnuşlarsa ne gibi a
daklar adanmasr, ne gibi kurbanlar kesilme
si Iazrm geldiğini sordular. Gond. hiç bir şey 
söylemedi; fakat acı yemiş veren Karela ad
lı bir asma dalım kopardı ve bunu mabed ka
pısının yanı.. başındaki kızıl hindu tasvirinin 
bir kenarına dikip doladı. Ondan sonra yola 
çrktı ve Kanhivara'ya doğru seğirtti. Çünkü 
o, bütün Cengel böylece harekete geçtiği za
man bu akını, ancak, beyaz adamların dur
durabileceğini bilirdi. 

gel'den yemişler toplamağa yeltendiler. Fa
kat kızgın gözlü hayvanlar onları gözetli
yor, hatta bazan gün oratsmda önlerine çıkı
yorlardı. Onlar korku ile kendi dıvarlarmın 
arkasına daha kaçamadan kuvvetli iri bir 
pençe yanına gittikleri ağacın kabuklarım 
soyuveriyordu. Onlar, köylerinde kalmayı 
uzattıkça vaingunga yanındaki otlaklarda 
dolaşan yaban hayvanlarının öfkesi ve deh
şeti artıyordu. 

Köylüler, zaten öyle davranmak adetle-
ridir, işi ağırdan aldılar, mhayet yazın sıcak 
günlerinden sonra bolca yağan yağmurlar, 

delik deşik damlardan kulübelere doldu. 
Bunun üzerine erkekler, kadınlar ve çocuk
lar, sabahın ılrk yağmurlan altında köyden 
uzaklaşmağa başladıfar. Fakat, bir defa dö
nüp son bir bakışla yurdlarma bakmaktaµ. 
kendilerini alaın adılar. 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Köylüler, artık yeni yağmur düşünceye 
kadar kendi ambarlarında birikmiş olan za
hire ile geçinmeğe karar vermişlerdi. Ondan 
sonra hepsi uşaklar gibi çalışarak kaybolan 
senenin acısını çıkaracaklardı. Fakat köyün 
hububat tacirleri ambarlarında yığılı olan 
malı ve onların fiatlarının yükseleceğini dü
şünüp dururken Hati'nin keskin dişleri, ker
piç evlerin drvarlannı deliyor, büyük sandık
ları parçalıyor, ne var, ne yok ortaya saçı
yordu. 

Bu son zarar da meydana çıkınca artık 
söz sırası Brahmen'e gelmişti. O, cevab al -
mıyacak bir surette kendi Allahma dua etti 
ve mutlaka, dedi, köy Cengel allahlanndan 
birisine karşı büyük bir günah işlemiştir. 
Çünkü bütün Cengel kendilerine karşı dön
müştü. 

Yaptığı hareketin manasını sonnağa lü -
zum yoktu. Bu Karela nerede olsa, büyürdü. 
Burada, bu asma köylülerin tapındığı alla -
hın yanında büyüye dursun, onlar da kendi
lerini kurtarırlardı. Fakat bir köyün bir yer
den palamarı çözmesi kolay bir şey değildir. 
Onlar elde kalmıs erzakla geçinebilecekleri 
kadar orada kaldılar; ondan sonra da Cen-

Köylüler köylerini Cengel'e karşı koru
yan dıvarr tamir etmeğe sıvamağa imkan 
bulamıyorlardı. Çünkü yaban domuzlan he
men bunları omuzlayıp deviriyor, yerlerini 
otlar, sarmaşıklar ve asmalar bürüyordu. 

Köyün bekarları en önce kaçtılar ve kö
yün başına gelen felaketi uzağa, yakma bil
dirdiler. Köyün kırk yıllık kobrası, ağacın 
altındaki deliğinden kaçtıktan sonra, Cenge
le ve Cengel Allahlarına karşı kim durabi
lir? Diyorlardı. Böylece köyün bütün dünya 
ile alaka ve ticareti kesilmisti. Bir müddet 
sonra Ha ti ile üç oğlunun gÜrültüsü kesildi; 
çünkü köyden alacakları hiç bir şey kalma
mıştr. Yerin üstündeki ekin ile, içindeki to
hum tükenmişti. Tarlalar, tarla olmaktan 
çrkıyordu. Şu halde, artık Kanhivara'd~ 
ingilizlere sığırunak ıZamanı gelmişti. 

Son aile yükleriyle köyün kapısından çı
karken dıvarlarm arkasında direklerin ve ha
tılların çöktüğünü duydular. 

O arada parlak, siyah, yılanka • 
vl bir gövdenin yükseldiğini, sonra kay
bolduğunu gördüler. Arkadan bir çökün
tü gürültüsü daha duyuldu. Hati, sizin .zan
baklan koparışınız kabilinden evlerin direk
lerini koparıyor, kulübeleri yıkıyordu. Cen
gelde bulunan bütün hayvanlar gibi filler de 
kızınca çok kırıcı, dökücü olurlar. Fil, kerpiç 
dıvarlara bir tekme atınca topraklar yere dö
külüyor, yağan yağmurun altında hemen 
sapsarı bir çamur haline geliyordu. Ondan 
sonra fil dar sokaklara daldı, orada sağlı soı-· 
lu kapılan ve dıvarları çökertiyordu. 

(Sonu var) 
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SAYFA 5 

Kamutay tuz li:anunu 
· · · iki·nci !!o··rii~ülmesini pro1esının ~ --, 

. 
yapb 

(Başı 1. inci sayfada) 
carm masrafı az olduğundan devletle 
rekabet edebileceğini söyliyen B. Meh
tned Somer (Kütahya) herhangi bir se
beble anbarlara tuz gelmediği zaman 
fiatlarm yükseleceğini, harice veresiye 
verilse bile. dahilde behemhal peşin sa· 
tıı yapılması doğru olacağını söyledi. 

Büdce encümeni mazbata muharriri 
Srrrı Day (Trabzon), tüccara teminat 
Jnukabilinde tuz satmanın yeni bir şey 
olınadığım, bunun birçok faydası oldu· 
ğu §.imdiye kadar yapılan tecrübeler
den anlaşıldığını. inhisarlarm tuz alma
larının yalnızca tuz satmak için yapıl
ınış müesseseler değil, yüksek tuz satıl
ınasına mani olan teşekküller olduğunu 
aöyledi. 

Gümrük ve inhisarlar vekili B. A1i 
RiinS Tarhan veresiye hakk;ndaki mad· 
de böylece kabul edilirse bazı kimselere 
veriJip bazı kimselere verilmemesi va
ziyetinin hasıl olmıyacağım, müsavat 
esası dairesinde hareket olunarak her
kese verileceğini; ihracata gelince, ge
Çen sene Belçika ve Japonyaya 60 bin ton 
tuz satıldığını, bu sene de şimdiye kadar 
gene 60 bin ton satılmış olduğunu söy
ledi. 

'Mehmed Somer, 14 üncü maddenin 
encümene verilip ıslahım istedi. 

B. Ali Rana Tarhan şu izahatı ver
di: 

"-Bu 14 üncü madde inhisar anbarla
tının bulunmadığı yerlerde serbest yap1-

lunan türk - yugoslav politik birliği, 
hiç de muvakkat bir şey değildir. Bu 
Politik birlik gayet uzun zamanlar için 
hesabJanarak vücude getirilmiş bir e • 
serdir. Bunun için bu eser, geniş bir 
Program yapılmasın· ve büyük, siste -
matize bir gayretle bu programın tat -
?.ikine tahakkuk etmesine çalışacak te
;ıyon'lar vücude getirilmesini ~mir bu-, 
•Unmaktadır. Evet, bütün kuvvet ve ru-
hiyle çalışacak lejiyon·ıara ihtiyaç var
dır. 

Bu itibarla Bay Asım Us, bi:.:im na· 
zarımızda, iyi zamanların hulCıl etmek 
tizcrc olduğunu t~pşir eden ilk kırlan
gıç mahiyetindedir." 

M. SVETOVSKl 

lacak satışlar hakkmdadır. Bir kere in
hisarın kendi tuzlarile alakası yoktur. 
Tüccarın alacağı ve sevkedeceği tuzlar
la da alakası yoktur. Yalnız bilhassa ka· 
nun fiatr üç kuruşa indirdiği halde ha· 
zı yerlerden inmediğini görüyoruz. Bu
na karşı çare olarak anbar açıyoruz. Ta
bii anbardan fazla fiatla kimse satamı
yacak. Fakat memleketin her tarafında 
anbar açmak iktısadi olmuyor. Onun i
çin anbarımız olmayan yerlerde ihti
kara mani olmak gayesiyle bu maddeyi 

koyuyoruz. 
İnhisar anban olnuyan yerlerde bele

diye azami fiati tesbit edecektir. Bu 
maddenin kabulü ile elimizde ihtikara 
karşı bir müeyyide bulunmuş olacak
tır.,, 

Tadilname dikkate alınmadı ve mad· 
de olduğu gibi kabul edildi. 

Tuzla alakalı sanayide istihlak: edilen 

tuz için verilecek prim hakkındaki mad

denin görüşülmesi sırasında B. Mehmed 
Somer, (Kütahya) ihracat eşyası arasın
da iktisad vekaletinin göstereceği fenni 
lüzum olan maddelere tuzun on paraya 
verilmesini teklif etti ve bundan bir şey 
kaybedilmiyeceğini, çünkü, harice de on 
paraya verilidiğ ini söyledi. 

Gümrük ve inhisarlar vekili B. Ali 

Rana Tarhan ihraç edilen maddelere u. 

cuz tuz vermek esasının bu madde ile 

temin edilmiş bulunduğunu, altıda beş 
prim vermek usulünün proje hazırlanır
ken tüccarla temas euilerek konulduğu
nu anlattı ve madde İsmail Sabuncu (Gi· 
resun)un şu tadil teklifi 'ekliyle kabul 
edildi: 

"Memleket içinde hazırlanıp da tuz
lu olarak yahud salamura halinde ecne
bi memleketlere çıkarılacak olan peynir, 

zeytin, balık, deri ve barsak gibi madde
ler için sarfedildiği tahakkuk eyliyecek 

tuzlann her kilosuna karşı sahiblerine iş· 
bu maddelerin ihraç edildiği mıntaka 

tuzla fiatinin altıda beşi prim olarak ve
rilir.,, 

Projenin diğer maddeleri de görüşü
lerek kabul edilmiştir. 

Kamutay yarın saat 15 de toplana. 
cakttr. 

B. Metaksas / 
Teşeldi:ür telgrafında 

Memleketimiz 
hakkındaki temen

nilerini bildirdi 
( Ba!ir 1. inci sayfada) 

mmeleket matbuatını, cenup doğusu 
Avrupasında barışın tahkimi hususun
da tarihi bir merhale teşkil etmiş olan 
sarsılmaz türk - yunan dostluğu fikri· 
ne bağlılığından dolayı tebrik etmekle 
bahtiyarım. Şuna lcaniim ki, müttefik i· 
ki memleket matbuatının bu kadar ba
riz ve bu kadar samimi yardımı saye
sinde, hükümetin eseri, yalnız iki ulu
sun refahı için değil, aynı zamanda bü
tün insanlığın nefine olarak çok kolay
laşmakta ve müsmir olmaktadır. Atina
daki ikametleri esnasında muhterem 
mümessilleri vasıtasiyle temasta bulun
muş olmakla bahtiyar bulunduğum türk 
matbuatından, dost ve asil türk mille
tine hararetli sclamlarrma ve türk mat
buatı ile onun güzel memleketinin sa
adet, terakki ve rcfa.hr için olan temen
nilerime tercüman olmasını bilhassa ri
ca ederim.,, 

HABEŞISTAN'DA: 

Ilarrarda çıkan isyan 

ISP ANYOL ISY ANI 

Esküriyalin bombardıman 

bildirilivor • Madridde hava 
edildi;'tl 

~ 

~rpış· 

oldu 
.. 

malan ve topçu düellosu 
Barselon, 9 (A.A.) - Milli iş konfe

derasyonu, neşretmiş olduğu bir beyan.. 
namede asileri~ dün Eskurial'i bombar
dıman ederek bir çok kişinin yaralanma
sına sebebiyet vermiş olduğunu bildir
mekte-lir. 

Kilisenin harab olmadığı henüz ma
lfim değildir. 

Dün Madrid cephesinde sükun hü
küm sürmüştür. 

Aragonda bir mıntaka 
meclisi kuruldu 

Madrid, 9 (A.A.) - Aragon eyaleti 
mıntaka meclisi, anarşist ve sendikalist 
Jaohim Askaso'ünün reisliği altında top· 
lanmıştır. Mcclisde halkçılar cephesine 
mensub partilerin hepsinden azalar var

dır. 

Meclis, yedi anarşist - sendikalist, 
iki sol cenah cumuriyetçisi, iki sosyalist 
ve iki komünistten mürekkeb bulunmak
tadır. 

Aragon mıntakası meclisi, teşekkü

lünden usulü dairesinde Val~nsie ve Ka
talonya hükümetlerine maliimat vermiş· 
tir. 

tikten sonra itaatsizliğin bu son hare
ketlerine de bir nihayet vermek lazım 
geldiğini söylemiştir. B. Kampanis siya
si amele teşkilatının gösterdiği gayret
ten memnun olduğunu ve fakat ortada
ki meselelerin kuvvetli ve tam salahi. 
yetle hareket edecek bir hükümete ihti
yaç gösterdiğini ilave etmiştir. 

Tenerif ro'1.yosunun verdiği 
haberler 

Tenerif, 9 (A.A.) - Radyo ile neş
rolunan bir tebliğde bilhassa şöyle de
nilmektedir: 

General Franko, Madridde bir em
niyet mıntakası ihdas etmiştir. Fakat 
bükümet kuvvetleri, bu mıntakada hava 
taarruzlarına karşı bir müdafaa sistemi 
tesis etmişlerdir. Bu sebeble topçu kuv
vetlerimizle tayyarelerimiz, düşmanın bu 
müdafaa sistemini bombardıman etmeğe 
mecbur olacaklardır. 

Hükümetçilerin tayyareleri, dün Ta
levera ve Sevilla üzerinden uçmak teşeb
büsünde bulunmuşlar ise de bizim tay• 
yarelerimiz, bunlardan bir çoğunu dü
şürmüş ve diğerlerini de kaçmağa mec
bur etmiştir. 

Roma, 9 (A.A.) - Stefani ajansının 
Adisababadan bildirdiğine göre, Har
rarda bir isyan çıkmış fakat bu isyan 
halen bastırılmıştır. Emniyet komisyonu 

Bütün cephelerde sükiln hüküm sür. 
mektedir. Yalnız Madridin Monkloa 
mrutakasında topçu düellosu olmuştur. 

Raşbetke 

DELEGELERlAtlZ GiDERKEN •. 
(Başı 1. inci sayfada) 

Şurası unuhılmamak gerektir ki, el
lerinden hürriyet müdafaası silahım, 
1921 Türkiye ve Frama'nın mütte
rek teahhüdlerine itimad ederek bı
ralanıt olan türkler, bu teahhüdün 
yerine getirileceğine ve istikbalde ta
lileri, bu teahhüdün esası olan hak 
ve hususiyetlere göre tayin edile
ceğine kani olduklarından, hiç bir 
tahrike :<apılmaksızm, adalet günü
nün gelmesini beklemitlerdir. 

Valenısiya, 9 (A.A.) - Kabinenin 
dünkü içtimaı, altı saat devam ctmiftir. 
Bir çok nazırlardan mürekkeb bir em
niyet komisyonu kurulmasına karar ve· 
rilmiştir. Bu komisyon, hududlardaki 
her nevi ticaret ve münakale işleri ile 
meşgul olacaktir. 

Kabine, hayat pahallıhğmın önüne 
geçmek maksadiyle bazı tedbirler al
mıştır. 

Tayyare bombardımanı 
Paris, 9 (A.A.) - Sevilla radyosu

nun bildirdiğine göre, Burgos tayyare
leri dün yer.iden Madridi bombardıman 
etmişler ve iki hükümetçi tayyareyi dü
türmüşlerdir. 

Yakında Madride kaC§l kati taarruz 
yapılacaktr. 

Pozuelo mmtakaaında mühim bir ta
kım hareketler yapılmıştır. 

Tayyarelerimiz, bilhassa Bask cephe
sinde büyük bir faaliyet göstermi;ıtir. 

Salamanh'dan bildirildiğine göre fe
na havalar, mühim hareketler yapılması
na mani olmaktadır. Kızılların bir tay
yaresi düşürülmüştü~. 

Hatay HaJ)erleri 

ı--· GVNLt'K TAKl'iM 
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Cenevre'de barışçı usulün muvaf
fak olmasını temenni ederiz. Bir ta
raftan Fransa ile Türkiye arasında 
devam edegelen, cfığer taraftan yeni 
Suriye ile komşusu arasında kurula
cak olan iyi münasebetler üzerinde, 
Sancak davasının ehemiyeti söz gö
tünnez. Her tarafın hakla ve menfa
ati gibi, ve onlar kadar, Sancağın 
hakkı ve menfaati: tahakkuk etme
sini bek1ediğimiz ıey bundan ibaret
tir. 

General Lanonun tel;,zibleri 
Lizboru 9 (A.A.) - General Kueipo 

de Lano dün akşam Sevilla radyosunda 
şu beyanatta bulunmuştur: 

(Başı 1. inci sayfada) 

türk'lerin aleyhinde mücadeleyi şiddet· 
lendirmiştir. Köylerde şapka aleyhine 
tahrikat yapmak maksadiyle vatan ka
çaklarından Hacı Nazif, Ali Kudsi, mu
allim Mehmed adlarındaki üç yobaz köy. 
]ere sevkedilmiştir. Bunlar şapka aley. 
hinde ve sank lehinde tahrikat yapmak
ta ve yanlarında 100 takım sarık bulun
maktadır. 

' * 25 Ramazan l 27 İlkkanun 
Kasım 

1352 

33 

Aydın demiryollarının satın alınması için şir· 

ketle Nafıa arasında görüşmelere başlandı (934) 

Güneşin doğması 7.14 - Zonguldak türk antrasit fabrikası açıldı (934). 

"Barselon radyosu, milliyetpcrverlc
rin Katalonya cephesinde çok mühim 
zorluklara tesadüf ettiğini ve mühim ba
zı taktik noktalarını kaybettiklerini bil· 
dirmiştir. 

Hama, 9 (Hususi) - Antakya Jebri 
dört ta:ııftan kordonla çevrilmiştir. Şe-

Güneşin ha-" 16.40 - ; 
Falih Rılkı ATAY Gene ayni radyo, bükümet tayyarele

rinin rnilliyetpcrverlerin elinde olan li
manları mütemadiyen bombardıman et. 
tiklerini bildirmektedir. 

hirde bir çok cNayirli askerler süngüle
ri takılı olduğu halde dolaımaktadırlar. 
Sokaklarda sık sık nöbet bekliyen nok· 
talara tesadüf edilmektedir. 

,_.-----................................................ .... ........ .... .... ........ . 
Bütün bu haberler yanlIJtır.,, 

Aragondaki tedhiş 
hareketleri 

Barselon, 9 (A.A.) - Hükümet reisi 
B. Kampanis gazetecilerle konuşurken 
Ara.gon eyaleti dahilinde bazı köylerde 
yapılmrt olan tedhiş hareketlerini şid

detle takbih etmiş, bu hareketlerde ölen-

ALMANY A'DAı 

Dr. Şahım koloni taksimi 
hakkındaki sözleri 

Profesör Nimbus'un maceraları (Le /ornal'den) lerin hep cumuriyetçi olduğunu zikret-

Frankfurt- Am • Mayn, 9 (P,ı,..A.J -
Coğrafya ve istatistik cemiyetinin yü
züncü yıldöniimü münasebetiyle yapı
lan şenliklerde söz alan B. Şaht, kolo
ni topraklarının taksiminin, şimdiki 

müşkülata yegane hal çaresi olduğunu 
söylemiştir. 

Tefrika: No: 105 mer ve hem de heykeltraştır. Hakiki çehresini 
tekrar iktisab edebilmek için havale edeceği çe

Bll,İNM:iYEN İNS t\.N · kiç darbeleriyle kendi maddesini yontacaktır. 
D AL ıı:oxıs Zaruret onu sevketmedikçe bu ameliyeyi icra-

Yazan: r. c. CARREL l k T k l ·· · mio ya razı o mıyaca tır. e no oıının ona ver ~ 
Türkreye çevıren: NASUHi BAYDAR ld w k f .. ll'k k 'k h n"kalar 

>" o ugu on or, guze ı ve me anı a 

SEKlZINCI BAHiS 

İNSANIN YENİDEN İNŞASI 

1 
in.an bilgisi inunm ihyuma saik olabilir mi? 

Maddi alemi tağyir e~iş olan ilim bizzat 
kindimizi de değiştirmek ikbdannı bize vermiş -
tir. Bize hayat mekanizmasının sırrını ifşa et
tni§tir; onlann faaliyetini nasıl suni surette tah
rik etmek, kendimizi istediğimiz şekle nasıl uy
durmak lazım geldiğini bize göstermiştir. 

Kendi kendini bilmek sayesindt: beşeriyet, 
tarihinin bşalangıcmdan beri ilk defa olarak 
tnukadderinin hakimi olmuştur. Fakat ilmın 
hududsuz kuvvetini kendi nefine kullanmağ3 
~~ktedir olabilecek midir) Eskisi gibi tekrar 
Uyük olmak için kendi kendini imal ve inşa 

~tınek mecburiyetindedir. Halbuki ıztırab duy· 
tnadan kendini halk edemez. Zira o hem mer • 

arasında bu hususta isticala lüzum görmemek -
tedir. Tereddi etmekte olduğunun farkında de
ğildir. Oluş, yaşayış ve düşünüş tarzını tadil için 
neden gayret sarfetsin} 

iyi ki mühendislerden, ekonomicilerden ve 
politikacılardan beklenmiyen bir hadise vukua 
gelmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinin mali 
ve ekonomik binası yıkılm•ştır. ilk vehlede halk 
böyle bir felaketin hakikatine inanmamıştır. ina
nı sarsılmamıştır. Ekonomicilerin izahlarını us
lu uslu dinlemiştir. Refah devresi tekrar gele -
cekti. Fakat refah avdet etmemiştir. Bugün, sü
rünün en zeki başlanna bazı şüpheler girmiş
tir. Buhranın sebebleri sadece mali ve ekonomik 
midir) Bundan politikacılarla maliyecilerin ah· 
lak bozukluğuna ve sersemliğine, ekonomicile • 
rin cahilliğine ve hulyalanna bir suç hissesi çı -
karmamalı mı) Modem hayat bütün milletin ze
ka ve ahlakını azaltmamış mıdır) Neden her yıl 
canilerle mücadele için bir çok milyarlar ödeme-

ğe mecbur bulunuyoruz) Bu azametli yekunla
ra rağmen gangsterler neden hala bankalara mu· 
vaffakiyetle hücum etmeğe, polisleri öldürme • 
ğe, çocuklan kaldırıp katletmeğe devam ediyor
lar) Neden zayıf akıllılarla delilerin sayısı bu ka
dar çoktur) Cihan buhranı ekonomik unsurlar
dan daha ehemiyetli ferdi ve sosyal amillere ta· 
bi değil mi) Medeniyetimizin bu inhitat devresi 
başlangıcındaki manzarasmm maraz sebebinin 
müesseselerimizde olduğu kadar kendimizde de 
bulunduğunu düşünme~e bizi mecbur edeceği
ni ümid etmeğe mahal vardır. Bunun mutlak 
bir zaruret olduğuna inandığımız tak<iirdedir ki 
yenileşme mümkün olabilecektir. 

O sırada karşımıza çıkacak olan tek engel 
kendi ataletimizdir, ve, ırkımızın yeniden yük
selmeye kabiliyetsizliği değildir. Filvaki, eko -
nomik buhran, aylaklık, ahlak bozukluğu ve 
hayatın gevşekliği yüzürıden, cedlerimizden mev· 
rus hassalarımız büsbütün yokolmadan zuhur 
etmiştir. Biliyoruz ki zihin durgunluğu, ahlak· 
sızlık ve canilik, umumi bakımdan, ırsi olarak 
intikal etmezler. Çocuklardan çoğu doğumla -
rmda ana babalramm iktıdarlannr haizdirler. 
Onlardaki viladi hassalan geliştirmek için bu
nu arzu etmek kafidir. Fenni usulün bütün kud-

reti bu hususta emrimizdedir. Henüz aramızda 
bunu menfaatsiz olarak kullanacak kabiliyette 
adamlar vardır. Modern cemiyet bütün entelek
tüel kültür, manevi cesaret, fazilet ve cüret kay• 
naklarını kurutmamıştır. Meıale sönmemiştir. 
Demek ki illet şifa bulmaz değildir. Fakat ferd· 
lerin tekrar yenileşmesi modem hayat ş:ırtlan
nm da yenileşmesini istilzam eder. ihtilalsiz bu· 
nun imkanı yoktur. Şu halde değişiklik lüzumu
nu takdir etmek ve bunu tah~kkuk ettirecek vaa
talara malik olmak yetmez. Şu da lfıznndır ki 
teknolojik. medeniyet kendiliğinden yıkılırken 
böyle bir değişiklik için zaruri hamleleri de bü
t>.in şiddetleriyle husule getirsin. 

Bu çok azametli gayreti sarf edebilmek için 
henüz kafi enerjiye ve sağduyuya malik miyiz°> 
ilk vehlede bunlara sahih olmadığımız sanılır. 
Modem insan, para müstesna, her şeye karfl 
kayıdsızd.ır. Bununla beraber bir ümid sebebi 
gene vardır. Her şeye rağmen kabul etmek ge • 
rektir ki bugünkü dünyayı kurmuş olan ırklar 
sönmemişlerdir. Bunlann tereddi etmiş çocukla
nnın plazmalarında cedlerinin iktidarlan hali 
mevcuddur. 

(Sonu \ar) 



SAYFA 6 

Adananın 

Sellerin 
tüyler 

ULUS 
:::z::ı 

geçirdiği büyük 

yaptığı tahribciliğin 
ürpertici hikayesi 

acı 

Sular arasında kalıp lıoğu 'an /,· rın, sürüklenip kaybolanların, 
gıkı/an binaların, güzel Adana için ne korkunç bir af et 

olmuş oldu~unu oradaki aıkadaşımız uzun uı ılt'l2 anlatıyor 
Adana, 7 (Huaust muhabirimizden) 

- Gün geçtikçe uğradığımız felaketin 
büyüklüğü biraz daha meydana çıkıyor. 

Dün sular şehirden tamamiyle çekil. 
mitti. Sokaklar yirmi santimden fazla 
balçıklı bir çamur tabakasiyle kapalı i
di. Yürümenin hatta bir çok yerlere na-

kil vastıası olmadan girmenin imkanı 
yoktu. 

Büyük bir matem havasının kapladı
ğı şehir, şurada burada sık sık tesadüf e
dilen harab evler, çıplak insanlarla ha
kiki bir facia sahnesini andırıyordu. 

l.arşıy<lkatla 
Sel en büyük tahribatını Karşıyaka

da yapmıştı. Evvelsi gün ve dün müte
madiyen yaralı ve ölü getirildi. Su için
de gece gündüz beklemiş olan binlerce 
insan naklediliyor; hanlarn. camilere, 
mescidlere ve büyük binalara yerleştiri
liyordu. Yalnız Karşıyakadan bugüne 
kadar enkaz altından 32 ölü çıkrılmıştı. 
Şehrin bu kısmında yüzden fazla ev yı
kıldığı anlaşıldı. 

tlüthit bir facia 
Karşıyakada Öten bu zava.llı insanlar. 

dan on sekizi bir evde bulundukları bi
nanın yıkılmasiyle enkaz altında ve su
lar içinde boğularak feC: bir surette öl
müşlerdir. 

Bilhassa beled~ye memurlarm:lan 
Mahmud çavuş dört çocuğu ve karısının 
boğulduğunu görmek gibi insan kalbi· 
nin tahammül edemiyeceği bir acı ile 
karşılaşmıştır. 

Tuğyan başladığı zaman nisbeten 
engin bir evde oturan Mahmud çavuş 
sağlam bir binada oturan komşusu ta
rafından çağrılmıştır. Mahmud çavuş 
tehlikeyi görmüş ve dört çocuğu ile ka
rısını omuzlarında ve o zamana kadar 
bir metreden fazla irtifaa çıkan sular i
çerisinde karşı eve nekletmiştir. 

Fakat henüz üst başlarını kurutmak 
ve ısıtmakla meşgul ıken birdenbire bir 
çatırdı işitilmiş ve bina olduğu gibi çök
müştür. Bu anda gayri şuuri olarak ken
diısini kapıya doğru atan Mahmud çavuş 
ve genç bir çocuk suların üzerinde kal. 

mıştır. Bu sırada yıkıntı altından iç par
çalayıcı bağırışmalar ve iniltiler gel
meğe başlamış, fakat suların hücumu 
karşısıntla hiç bir şey yapamamak im
kansızlığı içinde Mahmud çavuş bekle
miş ve azabların, acıların en büyüğünü 
çekmiştir. Aradan bir müddet geçtikten 

sonra sesler kesilmiş ve ölüm işini biti
rerek, insafsız elini çekmiştir. 

Bundan sonra Mahmud çavuş gön
derilen müteaddid İmdad vasıtalarını 

reddetmiş ve dün öğleye kadar aziz ö
lülerinin başında ve su içinde kalmıştır. 
Dün nihayet zorla olduğu yerden alın
mıştır. Mahmud çavuş maruz kaldığı 
büyük facia karşısında şuurunu kaybet
miş bir haldedir. 

Şehirde 
Şehirde suların kapladığı caddeler 

tamamiyle harab olmuştur. Hükümet bi. 
nasın:n bulunduğu kısımda sel caddenin 
parkelerini bile sökmüştür. Ocak, papa-
sın bahçesi ve Debboy mahallelerinde 

yüze yakın ev yıkılmış, halkevinin ce
nub kısmındaki büyük dıvar, kız lisesiy
le belediye bahçesini ayıran dıvar tama
miyle yıkılmıştır. 

Askeri tümen karargahının bahçesi 
tanınmıyacak bir şekil almış. sel burada 
bahçe dıvarlarını sökerek bulunduğu 

yerden beş altı metre geriye atmıştır. 
Karşıyakada hastanenin arka taş dı

varları da ortadan kaybolmuştur. 

Ticaret mektebi yıkılıyor 
Merhum Suphi paşanın evi ve bugün 

ticaret mektebi olan bina suların tazyiki 
neticesinde çökmüş ve dıvarlar yarılmış
tır. Heyeti fenniycnin verdiği kararla bi
na derhal tahliye edilmiştir. Tehlike 
mevcud olduğu için belediye tarafından 
yıktırılacaktır. Bu binanın yıkılmasın
dan adanalilar hususi bir teessür duy
mcıktadırlar. 

Atatürk Adana işgalinden sonra 
ilk defa geıdiği zaman bu binada otur
muştu. 

Sıı altında kalan m'lhrılf:•ler 
Sel Adananın üçte ikisini taı.-ıamiyle 

işgal etmiştir. En fazla zarar gören kı.. 
sım Karşıyaka ve cenub mahalltleridir. 
Sular eski istasyon mahallesine kadar i
lerlemit ve orta mektebi bile sular kap

lamıştır. 

Şehrin orta kısmında sular borsanın 
yüz elli metre yakınına kadar gelmiştir. 

Asfat caddenin şark ve garb kısımla
rını su tamamiyle kaplamıştır. Bu ma
hallelerin caddelerind~ bir buçuk metre
ye yakın su bulunuyordu. 

~elıirde ne ktıdar ev yıkıldı? 
Şehirde gidilmek imkanı bulunan yer

lerde yıkılan evlerin sayısı tesbit edildi. 
Karşıyakada 312 ve şehirde 223 ev 

yıkılmıştır. Çamur ve sulardan yol bulu
namayıp tesbitine imkan bulunamayan 
yerlerde de bir bu ka:lar ev yıkıldığı 
kuvvetle tahmin olunmaktadır. Eu hesa
ba nazaran yalnız şehir ve civarında 
( l 000) den fazla ev yıkılmıştır, 

::ı-eylubcı uğrn.varı irtsurı mikdarı 
Evlerini su işgal eden ve bu yüzden 

zarar gören aylclcrin mikdarını tesbit et
mek henüz mümkün olamamışt;:r. 

Fakat yapılan tahminlere nazaran o
tuz bin kişi seylaba maruz kalmıştır. 

Ki)ylerde 
Selin kapladığı köyler ve buralarda 

yaptığı tahribat henüz belli değildir. 
Yalnız dün istihkam taburundan bir 
müfreze Tombazlarla şehre yakın bazı 
köylere kadar gidebilmiş ve binaların Ü. 

zerinde bekleyen halka ekmek dağıtmış
tır. Müfreze kumandanının verdiği ma
llımata göre nehrin garbı tamamiyle su 
altındadır. Sağ tarafında Tarsus ırmağı
na kadar olan ova ve köyler de tama
miyle su altında blllunmaktadır. Bura
larda insan ve havyan zayiatının fazla 
olmadığı tahmin olunuyor. 

Garb tarafta Hadırh, Müfti köyü, 
Mürsel, Camız köyü tuğyana en çok ma
ruz kalan yerlerdir. Bu köylerde fazla 
mikdarda hayvan zayiatı olmakla bera
ber insanca zayiat henüz kaydedilme
miştir. Taş köyü sular içinde bulunmak
ta ise de ehemiyetli zayiat yoktur. 

Bele:liye hududu dahilinde bulunan 
Köprü sokağ.:, Ada sokağı, ve Midik'te 
hemen sağlam ve ayakta bir ev kalma. 
mış denilebılir. Kalanlar da kerpiç bi
nalar olduğu için her an yıkılmak teb,. 
likesi içindedirler. 

Ada sokakta suların yükseldiği za
manda bir kaç insan ortatlan kaybol
muştur. Ve bugüne kadar da kendilerin
den haber alınamamıştır. Boğuldukları 
zannolunuyor. 

Oymaklı mıntakasında bulunan köy
lere su gitmemiştir. 

Karataştan telefonla aldığımız malu
mata göre, bu taraflara da sel uğrama
mıştır. İncirlik ve Kürkçü civarında da 
ehemiyetli bir şey yoktur. 

Mihmandaı tarafları tamamiyle su 
altındad.r. Mihmandarda yirmi evın yı
kıldığı fakat ne insan ve ne de hayvan
ca zayiat olmadğı anlaşılmıştır. 

Ovanın sele maruz kalmak ihtimali 
bulunan diğer taraflarından henüz hiç 
bir haber almak imkanı yoktur. Bütün 
telefon hatları bozulmuş olup hiç bir va
sıta ile gitmenin çaresi bulunamamak
tadır • 

.''jt!lıi rde ne kmlcır lw~·vmı (;/ılii? 
Şehirde ölen hayvanların tesbit edi. 

le bilen mikdarı, cinsleri şudur: 
20 manda, 66 öküz, 27 at, 174 inek, 

56 eşek, 1 ~9 koyun, 419 keçi olmak ü
zere (891) dir. 

Felaketzedelere yardım 
Tuğyan ve husule getirdiği felaket 

vilayet tarafından derhal Ankaraya bil
dirilmiştir. İç bakanı Şükrü Kaya bizzat 
cevab vererek acil tedbirlerin derhal a-

lmmasını ve hükümetin lüzumlu tedbir 
ve yardımlarının da gecikmiyeceğini bil
dirmiştir. Diğer tarafdan başta bizzat 
vali ve parti başkanı Tevfik Hadi Bay
sal ve belediye reisimiz Turhan Cemal 
olmak üzere bütün milli teşekküller mü
messilleri toplanarak felaketzedelere yar
dım için alınacak acil tedbirler kararlaş
tırılmış ve ilk günden itibaren faaliyete 
geçilmiştir. 

lmdad 
Selin devam ettiği müddetçe her şey

den evci su altında kalan halkın kurta
rılması düşünülmüş ve daha o sabahtan 
itibaren Karşıyaka halkının kurtarıl

ması için tedbirler alınmıştır. 

Bu hususta istihkam taburu ve su

baylarının gösterdiği fevkalade feda

karlık ve halkımızın bilhassa, adlarını 

burada takdirle anacağımız Pehlivan 
Ziya, İdman yurdundan sporcu Cuma
lı, ve Hallaç Duran ve bunlar gibi bir
çok kahraman ruhlu hemşerilerimizin 

can kurtarma hususundaki çalışmaları 

hayranlık verecek bir dereceyi bulmuş
tur. 

Bir taraftan istihkam taburunun 
tombazları diğer taraftan suya atılan 
yüzücülerin gayreti sayesin:le yüzlerce 
insanın hayatı kurtarılmıştır. 

Şehir içinde sular altında kalan aile

lerin çıkarılması işinde başlarında ş_.ef· 

leri olduğu halde jandarma, polis ve it

faiyemizin gösterdiği fedakarlık ve bir 

çok yerlerden canlarını bile tehlikeye 

koyarak suya ve enkaz içine atışları in

sanın içine gurur ve gözlerine ya§ dol

duracak bir manzara oluyordu. 

Kızıl.ay f ooliyetıe 
Dün ve bugün de birçok yerlerde 

kurtarma işine devam edilmekle bera

ber, kurtarılan halkın yerleştirilme ve 

iaşesine de başlanmıştır. Bu işi Kızılay 

eline almış ve diğer bütün teşekkül ve 

müesseselerimizi vasıta ve elemanları
nı onun emrine vermiştir. 

Seylaba uğrayanlardan dört binden 

fazla kadın, çocuk ve erkek toplanarak 

camilere, mescitlere, ve hanlara yerleş
tirilmiş ve derhal kendilerine sıcak ye
mek tevziatına başlanmıştır. Bu yerlere 
sobalar kurulmut ve orman idaresinin 
depolarında bulunan bütün kömür ve 
odun stokları Kızılay emrine verilmiş
tir. 

Diğer taraftan Kızılaya mensup Ba
yanlarımrz da dün Vali Tevfik Hadi 
Baysalın başkanlığında toplanarak fe
laketzedelere yardım için faaliyete geç
meğe karar vermiş ve müteaddid komi
teler halinde şehirde dolaşarak açık ve 
çıplak kalan bu zavallı insanlara çama-

şır ve elbise toplamağa başlamıştır. . 
İsmet İnönü Enstitüsü atölye hali· 

ne getirilmiş ve fabrikalarımızın teber
ru ettiği bezlerle scylabzedelere müm· 
kün olduğu kadar süratle elbise ve ça
maşır yetiştirmeğe gayret edilmekte
dir. 

Teberrular 
Dün fabrikatörler, çiftçiler, tüccar 

ve esnafta.1 bir kısmı Parti merkezin
de toplanmış ve felaketzedelere ilk yar
dım olmak üzere (5000) lira teberru et
mişlerdir. Bu hamiyetli hemşehrilerimi• 
zin adlarını aşağıya yazıyoruz: 

Fabrikalar şirketi 2000, Milli men

sucat fabrikası 1000, Gilodo 1000, Yeni 

fabrika 180, Doğruluk fabrikası 100, 

Mahmud Göbek 100, Tevfik Kadri 100, 

Demiray 100 Kozacı Nedim 15(\ Ahmed 

Muhtar 50, Çore Zablet 50, Mustafa 

Şengül 25, sarraf Isa 25, Aziz Naci 25, 
Jak Natos 25. 

Yıkılan köpriiler 
Çafıt ırmağı üzerinde ve birkaç se

ne evel yapılan büyük köprü ve Saim 

beyli köprüsü selin şiddetine dayanaıru
yarak yıkrlmrştrr. Bundan başka yıkı· 
lan diğer küçük birçok köprüler de var
dır. 

ıllersin, Tarsus ve Ceylıanda 
Telefonla haber aldığımıza göre 

Mersinde mühim bir şey olmamıştır. 

Tarsusta, ırmak kalkmış şehre bir 

mikdar yayılmış ise de mühim bir zarar 

vermemiştir. Yalnız Rasimbey fabrika

sını su basmış ve süratle temizlenmiş
tir. 

Ceyhanda, nehir fazla mikdarda tat
mamıştır. 

Ekm ek, kijmür ve odun. 
buhranı olmıyacalo. 

Belediye tarafından alınan tedbirler 

sayesinde ekmek buhranı olmamıştır. 

Belediye fabrikalardaki unu derhal tes
pit ettirmiştir. 

1800 çuval un vardır. Bu mikdar aşa• 

ğı yukarı Adananın on beş günlük ihti· 

yacına kafi gelecektir. Bu zamana ka· 

dar diğer fabrikalar çoktan faaliyete 

geçmiş bulunacaktır. 

Diğer taraftan bazı mulitekirlerin 

yolların kapalı bulunmasını düşünerek 

kömür ve odun ihtikarı yapabileceğini 

düşünen belediye derhal Tarsus, Mer• 

ain ve Osmaniye belediyelerine müra

caat ederek süratle Adanaya kömür gön• 

drilmesini rica etmiştir. Gelen cevabda 

istenildiği kadar kömür mevcud oldu
ğu ve gönderileceği bildirilmiştir. 

1 
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1 - Ege mahallesinde Kedison sokağında 852 inci adanın 5 nu
llıarah parselinde belediye malı 62,50 metre murabbaı arsa on beş 
&ün müddetle açık arttırmaya k:mulmuştur 

2 - Muhammen bedeli 375 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (28.25) liradır. 

4 - artnameaini görmek isteyenler her gün yazı işleri kalemine 
'9'e istkelilerin de 15 - kanunu evvel - 936 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1969) 2-5812 

!LAN 
1 - Yenişehirde 1155 inci adada 5 parselde 83 metre murabbaı 

belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul
llıuştur. 

2 - Muhammen bedeli (415) liradır. 
3 - Muvakkat temiııatı (31,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi -

ne ve isteklilerin de 15 - ka:ı.unu evvel - 936 sah günü saat on bu -
Çukta belediye encümenine müracaatları (1970) 2-5813 

!LAN 
1 - Yenişehirde 1080 inci adada 18 parselde 25,75 metre murab

baı Belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul· 
lrıuştur. 

2 - Muhammen bedeli (206) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (15,50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazıişleri kalemine 

"'e isteklilerin de 15 - kanunu evvel - 936 salı günu saat on buçukta 
llelediye Encümenine:.- müracaatları (1971) 2- 5814 

t LAN 
istasyonda anbardan araba, kamyon ve otomobille nakledilecek 

~Yalardan gaz tenekesi ve emsali küçük parçaların beherinden bir 
h1ıçuk, 60 kilograma kadar olan eŞ:Yalardan 5,100 kilograma kadar 
alan eşyalardan 10, 500 kilograma kadar olan eşyaiardan ve piyano
dan 100, 1000 kilograma kadar olan eşyalardan 150 kuruş 
hamaliye alınması belediye encümeni kararı iktizasındandır. Fazla 
alanlar cezalandmlacaklardır. (2048) 2-5948 

1 ANKARA LEVAZIM Arv11RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Üçüncü kor mıntakasında 30 adet paratöner kapalı zarfla ek· 

Biltmesi yapılacaktır. 
Beherinin muhammen bedeli 188 liradır. 
Şartn:ımesim ve paratöner yapılacak mahaller hakkında izahat 

almak için İstanbul ve Ankara ievazım amirlikleri satın alma komis
Yonları:ıa müracaat edil:r. İhalesi 24.12.936 perşembe günü saat 15 de 
Çorlu'da kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarını 
havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat evvel komisyona verme-
leri. (1992) 2-5857 

İLAN 
Evvelce ilan edilmiş olan 120 bin kilo fabrika ununun evsafı yük 

&ek olması hasebiyle istekliler tarafından verilen fiat pahalı görül
mekle yeniden tesbit edilen evsaf üzerinden kapalı zarfla münaka· 
laya konmuştur. Eksiltmesi 25. 12. 936 cuma günü saat 15 dedir. ls
tcldilerin belli gün ve saatten bir saat evvelisine kadar teminat mak
buı ve teklif mektuplarım Birecik askeri satın alma komisyonuna 
\'elllıiı bulunmaları. (2034) " 2-5926 

İLAN 
ı - Çorlu birliklerinin ihtiyacı için 8000 kilo sabun açık ekailt-

aıeye konmuştur . 
2 - İhalesi 28.12.936 pazartesi saat 16 dadır. 
3 - Muvakkat teminatı 240 liradır 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler Ankara ve İstanbul levazım 

Amirliği satın lama komisyonlarına müracaat etmeleri. 
5 - İstekliler belli gün ve saatte kanunun 2 ve 3 üncü maddesin

deki h"!lgeleriyle birlikte Çorluda kor satın alma komisyonuna mü· 
racaatlan. (2037) 2-5927 

İLAN 
1 - Kor birliklerinden Süloğlundaki kıtaata ait iki pavyonun 

noksanlarının ikmali açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 25. 12. 936 cuma günü saat 15 de kor satın alma ko • 

ınisyonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler hususi ve fenni şartları görmek üzere İstanbul, 

Ankara Levazım Amirlikleri satın olma komisyonluklarına ve Çor· 
luda kor satın alma komisyonuna müracaatla görebilirler. 

4 - Muvakkat teminatı 450 lira 60 kuruştur. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatte Çorluda kor satın alma ko • 

ınisyonuna müracaatları. (2038) 2-5928 

İLAN 
1 - bmir müstahkem mevki i)\ıtiy~r olan 161 ton una talip çık

nıadığından 14.12.936 pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla ihalesi 
Yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18998 lira muvakkat teminatı 1424 lira 
85 kuruştur. 

3 - Evsaf ve şartnamesi müstahkem mevki satın alma komisy<r 
llunda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlr bulunmala
n şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü maddele -
rinde yazılı vesikaları ve makbuzları ile birlikte ihale saatından evel 
komisyona müracaatları. (2043) 2-5939 

~ERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 1 1 A;;);-l TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

KÜÇÜK YOZGATTA DEKOVİL HATTI YAPTIRILMASI : 

Keşif bedeli (13080) lira (36) kuruş olan yukarda yazılı inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma komisyonunca 
28/1/937 tarihinde pen;embe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartiame (33) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (982) liray: havi teklif mektup
larmr mezkfir günde saat 14 e kadar komisy<-na vermeleri ve kendi
!erinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesa • 
ıkle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. (2024) 

2-5900 

SOTON YONGA 

Tahmini bedeli 375 lira olan yukarda miktarı yazılı yonga 
25/12/936 cuma günü uat 14 de açık arttırma ile satılacaktır istek
lilerin muvakkat teminat olan (28) lira 13 kuruşun ve 2490 • aayıh 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle sözü geeçn gün ve 
•aatte komisyona müracaattan. (20?,3} 2-5901 

Adliye Vekaletinden: 
Y e.kiletimiz zat işleri umum müdürlüğünde 40 lira ücretli Uç 

kiltiblıkle 60 lira ücretli bir daktiloluk münhaldir. Memurin kanu- , 
n~n?Jl tayiıı ettiği şartları haiz 'bulunan isteldilerin vesikalariyle 
bırlıkte 14-12-936 pazartesi Jtiinü saat ikide yapılaca1' olan ınü&aba·· 
ka imtıhanına iştirak için müracatları. (2009) 2-5886 

~ ---

ULUS 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN 
l - Tahmin edilen !>edeli 39657 lira 60 kuruş olan 408000 kilo 

ekmek 21 - B. Kanun • 936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
14 de kapalı zarf usııliyle a~ınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 2974 li~a 32 kuruş olup şartname.ıai 198 
kuruş mukabiEnde komisyonda her gün verilir. 

3 - İşbu ekmek şartnamesi muc~bince Denize aid olan fırında 
imal edecektir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar Kasımpaşada bulunan komisyonumuza makbuz muka-
bilinde vermeleri. (3375) 2-5855 

« MA Vi VALSLER » 

Tavukçulul~ Enstitüsü 
Direl~törlüğünden: 

Tavukçuluk Enstitüsü için açık eksiltme usulü ile 5000 kilo 
mısır, 3000 kilo arpa, 8000 kilo yulaf satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli 640 liradır. Şartnameler Çankm caddesi üzerinde 
bulunan Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden alınır. 

İsteklilerin 11 Birinci kanun 1936 cuma günü saat 10 da Tica
ret Odası vesikası ve 48 liralık muvakat teminat makbuzu veya 
banka mektublariyle birlikte Keçiören yolu üzerinde bulunan To
hum İslah istasyonunda toplanacak komisyona baş vurmaları. 

(1913) 2-5724 

Nafia V ek.aletinden: 
16. ikinci kanun. 1937 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa 

Vekaleti ~a!zeme Eksiltme komisyonu odasında 55640 lira muham· 
men bedelı 30 parça atelye tezgahının kapalı zarf usulü ile eksilt-
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 4032 liradır. 
Eksiltme şartname ve teferruatı Ankara Vekalet Malzeme Mü • 

dürlügündcn 278 kuruş mukabilinde verilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını re~mi gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 

3297 sayılı nüshasında çıkan talimatna.neye göre Nafıa Vekaletin -
den alınmış malzeme müteahhitliği vesi!<asi ile birlikte 16. ikincika
nun. 937 cuır.artesi günü saat 10 a kadar Ankarada Vekfilet malze -
me MüdU.lüğüne vermeleri Hizımdır. (1923) 2-5771 

Kars '1,. aliliğinden: 
1 - Kars İsmet Paşa ilk mektebinin tamiratı ve ilave edilecek 

kısmın inşaatı "18819.35" lira bedeli keşifle 16.11.1936 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - İhale 16.12.1936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de 
Kars hükümet konağında toplanan daimi encümence yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat "1411.45" liradır. 
4 - Münakasa şartnamesi hususi ve fenni şartname plan ve ke

şif evrakı Kars Nafıa müdürlüğünden verilecektir. 
5 - İsteklilerin l490 sayılı kanuna uygun olarak teklif mektup· 

lannı ve Nafıa vekaletince musaddak yapı işlerine aid ehliyet vesi
kaları ile 16.12.936 çarşamba günü saat 13 çe kadar Kars vilayeti en
cümeni daimi reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri veya posta 
ile göndermeleri ilan olunur. (3317) 2-5834 

M. M. Vekaleti 
Deniz Merkez_ Satmalma Komisyonundan 
Muhammen Teminat Miktarı Cinsi 

bedeli 
Lira Lira Ton 

28.500 2.138 1500 Kardif kömUril 
1 - Yukarda muhammen bedeliyle teminatı yazılı 1500 ton kardif 

kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - Münakasa 12 • Kanunu sani • 937 salı günü saat 14 de Anka

rada M. M. Vekaleti binasında yapılacaktır. 
3 - (143) kuruş bedel mukabilinde şartnamesini almak istiyen· 

terin her gün, münakasaya girmek istiyenlerin de yukarda yazılı te
minatı havi teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun hükümleri da
hilinde münakasa saatmdan bir saat evvel, yani saat 13 e kadar ko • 
misyona vermiş olmaları (1866) 2-5688 

Ziraat Vekaleti Satın Alma 
Komisvonundan: 

ol 

1 - Kayseri yonca deneme ve yonca tohumu temizleme istasyo
nu için kapalı zarf usulü ile bir adet yonca tohumu temizleme ma-
kinesi satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 6000 lira; temiMt 450 liradır. 
3 - Eksiltme 14. 12. 936 pazartesi günü 1!' öe Vekilet binasında 

yapılacaktır. __ 
4 - Şartnameler Ziraat Vekaleti satın alma komisyonundan ls

tanbul'da Ziraat Müdürlüğünden para.sız olarak verilir. 
5 - İsteklilerin teklif mektuplarım teminatlariyle birlikte mu -

ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde zik
redilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komis-
yona vermeleri lazımdır. (1936) 2-5774 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - 8. 10. 1936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuş olan (35022) lira (37) kuru' ketif 
bedelli Bitlis Atölye inşaatı eksiltme gilnü istekli çıkmadığından 
yeniden pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16. 11. 1936 ta!.ihine raslayan çarşanba günü saat 
15 de Kabato..ş"ta levazım ve mubayaat ıubesindeki ahın komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat 

Şubesi:ıe gelerek bu gibi işleri muvaffaldyetle yaptıklarına dair 
resmi vesaik getirdikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 

5 - İhale evrakı 175 kuruş mukabilinde İstanbul'da İnhisarlar 
İnşaat Şubeı.inden ve Ankara, Bitlis Başmüdürlüklerinden alı
nabilir. 

6 - İi!teklilcrin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte '% 7 ,5 
Güvenırle parasiyle birlikte adr geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3261) 2-5783 

- - - - - -

A8Pİl!İNE 
2 Ye 20 komprimelık .;ımbalcı ılarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

SAYFA 7 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 
..ATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARJ 

BİLİT 
Yapı: Yahşihan da pazarlıkla bir bina yaptırılacaktır. Keşif tu

tarı 3663 lira 12 kuruştur. 
Keşif, proje ve şartnamesi parasiyle M. M. V. inşaat şubesinden 

alınır. Pazarh~ı 12 .. ilk kanun - 936 cumartesi günü ıoaat 10 da M. 
M. V. Satın alma Ko. da yapılacaktır. İlk teminat 274 lira 73 kurut
tur. Pazarlığa girecekler kanuni teminat ve 2490 sayıh kanunun Z 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle pazarlık gün ve saatında 
M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları. (1880) 2-5681 

B1L1T 
1 - 18750 metre yazlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 13125 lira olup ilk teminat parası 984 

lira 40 kuruştur. ... 
3 - İhalesi 19 - birinci kanun - 936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü ma~ 

delerindeki belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektuplarını en 
geç saat ona kadar l'vI. M. V. Satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1933) 2-5756 

BİLİT 
1 - 9100 metre mavi renkte kaputluk kumaş kapalı zarfla eksi~ 

meye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeU 31850 lira olub ilk teminat parası 2389 

liradır. 

3 - İhalesi 23 - birinci kanun - 936 çarşamba günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini almak ve nilmunesini görmek istiyenlerin 160 

kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerinde istenilen vesaik ile birlikte teklif ve teminat mektulannı 
en geç ihale saatından bir saat evveline kadar M. M. V. satın alma koa 
misyonuna vermeleri. ( 1993) 2-5858 

İLAN 
Yapı: Kayaşta pazarlıkla bir bina yaptırılacaktır. Keşif tutan 

3663 lira 12 kuruştur. Keşif. proje ve şartnamesini parasiyle M. M. 
V. inşaat Ş. den alınır. Pazarlığı 12 • ilk kanun • 936 cumartesi günU 
saat 10,30 da M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. tık te
minat 274 lira 73 kuruştur. Pazarlığa girecekler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle biQı 
tikte pazarlık gün ve saatında M. M. V. satın alma ko' da bulunma-
ları. (1879) 2-5682 

BİLİT 
1 - Hava ihtiyacı için 50 abanalı otomatik santral tesisatı açıl! 

eksiltmeye konmuştur. 
2- Tahmin edilen bedeli 5000 lira olup ilk teminat para.sz ns li· 

radrr. 
J - ihalesi 11-12 936 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gi:eceklerin 2490 sayılı 'Aanunun 2..3 üncü mad

delerinde istenilen bilgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
Vekaleti satınalma komisyonuna gelmeleri. (1810) 2-5574 

............ BİLİT ......... ..._ 
Dikra yağı: 4032 kilo dikra yağı açık eksiltme ile satm almacaJc .. 

tır. Hepsinin tutan (2499) lira 84 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 
komisyonumuzdan verilecektir. İhalesi: 26 - xn - 936 cumartesi gü
nü saat on birdt:dir. llk teminatı: 187 lira ·~ kuruştur. Eksiltmeye 
gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 'kanunun 2, 3 üncü mad
dleerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme- gün ve vaktında M., 
M. V. satın alına komisyonuna gelsinler. (2028) 2-5923 

İLAN 
1 - Yedi bin çift fotin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli yirmi dokuz hin altıyüz seksen lira o. 

Iup ilk teminat parası 2226 liradır. 
3 - İhalesi 28-12-936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Nümunesini görmek ve şartnamesini almak istiyenler 150 

kuruş karşılığında M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad .. 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve tklif mktupları• 
nı ihale günü en geç bir saat evveline kadar M. M. Vekaleti satın aı .. 
ma komisyonuna vermeleri. (2031) 2-5924 

BİLİT 
Vekalet ihtiyacı için bir tane mepn pantalon, meşin caket, bir ta.

ne eşya örtüsü. e,ya torbası, kürklü kaput, bir çift meşin eldiven. 
bir çift kösele getir, bir iş pantalonu ve ceketi, dört tane iç ve dlf 
kamyon lastiği ve yüz metre arabalistiği ayrı ayn pazarlıkla alına
caktır. Pazarlığa gireceklerin 12-12~36 C. ertesi günü saat 11 de M., 
M. V. Satın a1mo komisyonuna gelmeleri. (2040) 2-5929 

B1LIT 
Yapı: Sıhhiye Depolarında bir depo yapslması pazarlığa kon • 

muştur. Keşif tutarı (2268) lira 54 kuruştur. Keşif, proje, ve şart• 
namesi parasına karşılık olarak inşaat şubefinden alınacaktır. İha
lesi: 25 - xu - 936 cuma günü. saat on birdedir. İlk teminatı: 201 lira 
64 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgilp bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2, ~ üncü maddelerinde· istenen ~gelerle Wrliktc pazar • 
lı.k gün ve vaktinde M. M. V. Satın Alma Komisyonuna gelsin1cr. 

(2041) 2-5930 



SAYFA. 8 ULUS 10 ILKK}.NUN 1D~6 PER~E.MBE 

PlllLCO radyolarını arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 T e!ef. J 230 

12 - 18 Birincikanun Ulusal Tasarruf haftasıdır. 

Kumbaralar 20 Birincikanun Pazartesi günü Banka
larımıza getirilerek açtırılacaktır. Biriken para tasar
rufa olan bağlılığı göstereceğinden bu hafta ıçinde 
mümkiin olduğu kadar para biriktirmek her türk için 
ulusal bir borçtur. 

Türkiye Ziraat Bankası 
\ 

Eşya ve malzeme satısı ...:.. 

Ankara inhisarlar Basmüdür-
' lüğünden: 

Bankalar caddesinde idaremiz binasında mevcut ve işe yaramı· 
yan bir çok eşya ve malzeme şartnamesi mucibince aleni pazar
lrkla ayrr ayrı sattlacaktır. Pazarlığa iştirak edecek taliplerin 
25 - 12 - 936 tarihinde saat 10 da baş müdürlüğümüzde müteşekkil 
komisyona müracaatları ilan olunur. (2033} 2-5925 

M. M. Vekaleti Hava 
Müsteşarlığından: 

Ankara ve Kayseride çalıştırılmak üzere 200 zer lira ücertle fran
eızca da bilir ilci almanca tercümanı ile resim kudrtti mükemmel iki 
ressam alınacaktır. İ~tihanları yapılmak Uzere isteklilerin aşağı • 
~ki vesikalarla hava zat işleri şubesine baş vurmaları 

I - Bilgilerini bildirir vesikaları. 
U - Hüsnü hal kağıtları 
III - Sıhat raporlcın. 
JV - Askeri vesikalar . 
. V - Kendisinin ve e:;.inin nüfus tezkereleri. 
VI - Üç fotof~nflarr. (2005) 2-5884 

~ Anl<.ara Valiliğinden : 
1 - Hazine namına müsadereli Ankara orman müdüriyeti depo

larında ve yedi eminlerde mevcut 1825 kilo meşe kömürü ile 990 ki
lo çıranın beher kilosu 3 kuruştan 6327 kilo mahlllt odunun kilosu 
l,5_kur"uştan 20 metre mi~p muhtelif nevi çam kerestesinin beher 
nıetre mikabı 17 - 23 liradan on beş gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Arttırma 23-12-931.'1 gUnU saat on beşte Ankara Orman Mü -
ltnriyetinde yapılacaktır • 

. 3 - Arttırmaya iştirak edeceklerin% 7,5 teminat akçeleriyle 
:Ankara orman müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(2042) 2--5931 

Venişehirde kiralık 

Ev 
3 oda. 1 hol, banyo, elektrik, 

liava RUı, Adakale 18 Tele .. E = 26ss 2-ssS6 

NAKLiYAT 
Ta~, kum, toprak, kömür, ev ' 

eşyası ve her türlü nakliye işle
rini çabuk emin ve ehven ücretle 
Yenişehirde Krzılay yanında (İş 
Bürosu) yapar. Telefon' 2027 

2-5872 

Kiralık daire 
Ferah dört oda. bir bol, bir 

hizmetçi odaaı. AYTıea servis ka
pısı ve mutbakda. banyoda ha· 
vagazı. Alaturka ve banyoda ala
fr~ iki hela. Nezaret ve hava 
mükemmel, Önden ve arkadan 
zarif ve geniş iki balkon. Taksi
mat asrt ihtiyaca göre kullanI1· 
h, önü parke kaldırım. Asfalt 
caddenin ve bakanlıkların yanı 
başı: Demirtepe, Akbay sokağı. 
Sokaktaki kasaba ve malftmat 
için Necatibey caddesi Çelik 
Kale sokafı, 7 numara alt kata 
müracaat. ~5932 

<..:ümhuriyet Merktz Hanliasının 
r 

!\.ktif 5 BİRİNCİ KANUN 1936 VAZİYETİ Pa.·if 

Kasa: URA LlRA LiRA 
Altın safi kilogram 17.090.833 
Banknot 

LIRft 
24.039.623,60 
7.041.288,-

766.138,59 

Sermaye: 
İhtiyat akçesı: 

1 :.rıoo.ooo.
ı.5sı.1 82,53 

Ufaklık 31.847.050,19 

Dahildeki muhabirler: Tedavüldeki banknotlar: 
Türk lirası __ 3.598.593.~ 3.598.593,21 158.748.563,-

Flariçteki muhabirler: 
Altın safi kilogram 4.611,752 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 

n.486. 797,90 

38.892,16 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 

12.064.611,-

Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyelerı 

Hazine tahvilleri: 
27 .285.670,02 

146.683.952,-

33.811.360,08 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
kaFşılığı 158. 7 48.563,-

Karşılrğı tamamen altm ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

J 9.000.000,-

13.500.000,-Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı 

A · naktiye karşılığı esham 
ve tahvil~t (itibari 
kıymetle) 

B • Serbest esham ve tahvilat 
Avanslru-: 

Altm ve döviz üzı::rine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 

Muhtelif: 

l(iralık daire 
Ha vuzbaşmda Kazım pa

şa caddesinin methalindeki 
Mükerrem apartımanında 
beş büyük oda ve bir salonu 
havi daire kiralıktır. Kalö
rif er, sıcak su ve bütün kon
foru vardır. 

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2--5684 

IGralın Ev 
Yenişehirde konforlu 6 oda

h bir ev ucuza kiralıktır. Hari· 
ciye Vekaleti Umum.l Evrakta 
Bahriye müracaat. 2-5933 

IGralıl{. 
Havuz başında, Karanfil so

kağında 4 ve 5 odalı ynei 2 apar• 
tıman birlikte veya ayrı kiralık-
tır. Telef. 3079 2-5934 

lilialık Ev 
Müstakil, Bahçeli 
Yenişehir Bayındır sokağı 

No. 4. Görmek için içindekilere 
müracaat. 2--5839 

Daima sabit 

12.064.611,-

430.281,67 
21.692.685,86 

37.215.660,23 
4.043.729,14 

2.168.944,17 
17.333.021,58 

Yekun 

146.683.952,-

22.122.967,53 i 

41.259.389,37 

19.501.965.75 

4.500.000,-

12.846. 708,20 

316.171.986,33 

1 

Türk lirası mevduab: 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabiJ dövizler 
Diğer dövizler ve dlacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelit: 

179.183.952,-

18.235.594, 78 

1.152,33 

22.507. 788,21 

Yekun 316. !_71.986,33 

2 Mart 1933 tarihmden itibaren: t c:T;onto hcı.CI di % 5 1/t altm üzerine avans % 4 
1

/ 2 

f(adir Gecesi ve Bc1yram 
16 ikinci teşrin 936 pazartesi günü Ramazanın ilki olduğuna 

nazaran 11 Birinci kanun 936 cumc. akşamı (cumartesi gecesi) Ka
dir gecesi ve 15 birinci kanun 936 salı günü de bayram olduğu ilan 
olunur. (2026) 2-5905 · 

Bayram namazı 
Türkiye saatiyle Ezani saatle 

S. D. S. D. 

7 40 3 10 

1 D. D. Yolları Ve Limanları umum müdürlüğü S. , 
A. Komisyonu Uanları: 

tLA N 

Derince limanına bir sene zarfında vürud edecek şartname ve 
mukavele projelerinde yazılı 12 türlü ameliye ile tahminen 
228,227,040 ton maden, 5941,281 ton kok kömürü ve 31871,352 ton 
malzeme ve eşyanın tahmil ve tahliye işi 21-12-936 pazartesi günü 
saat 15 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 1. inci işletme komis· 
yonu tarafından ve 22910 lira 25 kuruş tahmin bedeli üzerinden ka
palı zarfla eksiltmeye konmuş~ur. Bu işe girmek istiyenlerin 1718 
lira 27 kuruş muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve resmi gazetenin 7-5-936 T. ve 3297 No. lu nüshasında intişar et • 
miş olan taiimatname dairesinde almmrş vesika ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 e kadar Haydarpaşada komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. Teklif mektubunda 12 ameliyenin her birine ton ve cins iti
bariyle ayrı ayrı fiat gösterilecek ve şartname ile mukavele proje • 
sinin tamamen okunup kabul edildiğine dair meşruhat verilecektir. 
Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada komisyon kale-
minden verilmektedir. (1928) 2-5742 

iLAN 

ALİ DtKBAŞ 

Fidan bahçesi 
İstanbul, Ortaköy, Derebo -

yu No. 17 5 her nevi fidan, bil
hassa aşılı Avrupa gülleri. Fi· 
yatı 50 kuruştan başlar. Posta ile 
sipariş kabul ofonur. 2-5938 

ZAYİ 
İstasyon ile Samanpazarı ara

sında yüzde 50 tenzilatlı mek
teplilere mahsus otobüs karne
mi kaybettim. Yenisini alacağım· 
dan hükmü yoktur. 

2 inci orta okulundan 
25 Mefkure 

Mütenasip bir End~m 
J . Aouııel Konel•rı (01f P1t) v• Ke· 

merferl vOaudu ııkM•kıtı ın tıftaıObO 

temlft' •dır Sıvlmflğtnı tıtalel gılfftllt• • 

ııtlft "Qcut1ı1 yı.ımutatır we lncılO• • 

Flyıtla,. Kımtf'ltl' e ""•don.. \ 
Korıelıf' CO•lnt) ıutyenle bırıbır 

25 llrıdaft IUbırı•. 

Satı~ ,.,, ,aınıa ı 

ISTANBUL. Beyo~lu / 
'fOnıl mıydın• 12 No . tu 

Mır-.•m•ıı ı:lyıret ıdlnir vır• 
\Q f.la.lu tırıfımlıl \ılıylnlz . 
Flyıtlırımızdı bOyDlı tı .. ılllt. 

1 insi işletme mmtakasmda Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde aşağıda mevkii, miktan muhammen 
bedeli ve teslim müddeti, muvakkat teminatı yazılı 3 mahalde balast ihzar ve vagonda veya ocakta tes • 
limi kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye konm U!itur. 

Eksiltme 28-12-1936 pazartesi günij saat 15 te Hay darpaşa'da gar binası dahilindeki 1 inci işletme ko
misyonunda yapılacaktır. 

1steklilrein 2490 No. lu arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet 
ve diğer vesaikle ve her iş için hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzlarile her iki teslim şekline gö
re fiat teklifini havi zarfların üzerine hangi mahal deki balast için olduğu yazılmak suretiyle eksiltme 
saatinden bir saat evel makbuz mukabilinde Haydarpaşada komisyon reisliğine vermiş olmaları ve teklif 

sahihlerinin de eksiltme günü saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak isti yenlerin de Haydar• 
paşada yol baş müfettişliğine müracaatları lazrmdır. 

Şartname ve mukavele projeleri ve genel şartname komisyondan paarsız olarak dağıtılmaktadır. (2022} 

......, -
İngili% &m:uk eczanesi labo-

ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyalan muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ad olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin eaç boyaları kumral ve 
siyah olarak ild tabii renk üze
rinde tertib edilmittir. 

lmtiyu aahtbi ve Başmu· 
barrlri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MUdUrU 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi ciYannda 
Uluı Ba!lmevinde bas:rlımştır. 

Mevkii 

Vezirhan 
Bozöyük 
Polatlı 

Beher metre mkabmm muhammen be deli. 
K.L.M. Vagonda ocakta müddeti 

217+000 
25s+ooo 
479+000 

teslim teslim teslim 
138 Kr. 134 Kr. 6 ay 
143 " 143 " 9 " 
138 ,. 134 .. 6 .. 

bedeli 
5520 

22050 
6900 

Mik. 
4000 

15000 
5000 
2-5922 

muvakkat 
teminat 

414 
1654 

517,5 

öksürenlere : KATRANHAKKIEKREM 

Yeııi 
SİNEMALAR Halk 

BUGON BU GECE 

MARtNELLA 
Baş Rolde : 

Tino Rossi 
Eğlenceli mevzuu, nefis 

müzikleriyle şahane 
bir eser 

Programa il!veten : 

CANLI RESİMLER 

BUGUN BU GECE 
ŞIRLEY KAPTAN 

Beyaz perdenin en küçük fakat en 
muvaffak yıldızı Shirley Temple 
bu eserinde seyircilerini meftun 

edecektir. 
İlave olarak: En yeni dünya haberleri 

Saat 10 da halk matinesinde 
VASiYETNAME 

Fiyatlar: Balkon 20 - Salon 10 
kurustur. . 


